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Áltef'a o $ 1o do art. 25 e o $ 1o do art. .38

da Lei no'8.279, de 20 de janeiro de 1999 --que desci.planao uso do mobiliário urbano
e veículos publicitários no município e dá
outras providências
-, dispensando a
:obrigatoriedade de apresentação de ata de
reunião para a instalação de veículos de
divulgação em áreas comuns de edifícios e
modi6icandõ
o regramento.
para
a
instalação de painel mural, luminoso ou

iluminado, sobre as fachadas laterais de
edificações e empenas cegas. ,

./

Vem a esta Comissão, para parecer; o Prometo'
em.epígrafe, de autoria
da vereadora Monica Leal:
A.presente Proposição viga alterar o $ 1' do art. 25 e o $ 1' do artigo

38 da Lei 8279 de 20 .dejaneiro de 199P- que disciplina-o.uso d(i imobiliário
urbano e veículos publicitários no. município e dá outras providêóciàs :,
dispensando a obrigatoriedade de apresentação de ata de reilnião para a instalação

de veículos de divulgaçlão em áreas.comuns de edifícios e Modificando o
regramento para a instalação de painel mural, luminoso QU iluminado, sobre as
fachadas laterais e de edificações e empenas cegas.

A Procuradoria da Casa, em seu parecer prévio, não vislutnbrou
inconstitucionalidade ou ilegalidade na Proposição.
/

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- concluiu bela
inexistência de óbice de natureza jurídica para a ltramitação do Prometo.
A Comissão =de Economia,

Cefor

entendeu

pela aprovação

Finanças, Orçamento: e do N4ercosul

do Prometo.
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É o relatório

Considerando que a presente Proposição visa alterar dois temas
(conforme Exposição de Móçivos, íls. 02 .e 03) da Lei 8279 de. 1999 que
necessitamde adequação,pois tem gerado interpretaçõesdiversas por parte do
poder público e da irliciativa privada ocasionando insegurança jurídica, bérh como
tem engêssado os procedimentos no' tocante às transaç8es, ' ajustes entre

barticulàres, e principalmente porque sob o. enfoque'ambient41não há nenhum
impacto

negativo,

este Relator,

portanto,

manifesta-

se-pela aprovação

do Prometo:

Sala de Reuniões, 27 de maio de 201 9
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