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Altera o inc. XXXll do caput do art. 51
da Lei n' 8.279, de 20 de janeiro de ]999
-- que disciplina o uso do mobiliário ur-
bano e veículos publicitários no Municí-
pio e dá outras providências --, e altera-
ções posteriores, proibindo a colocação
ou a fixação de veículos de divulgação
que estimulem a misoginia, o estupro e a
violência sexual, física, moral ou social
contra a m.ulher.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do Vereador Aldacir Oliboni.

Protocolado o presente Prometo que requer a alteração do inc. XXXll
dd caput do art. 5 1 da Lei n' 8.279, de 20 de janeiro de 1999, inserindo as seguin
tes expressões: mísoginia, física, moral ou social. ,

O Presente Prometo obedeceu seu trâmite, ou sela, foi encaminhado pa-
ra Procuradoria desta Câmara, recebendo parecer favorável ao seu prosseguiúen-

Encaminhado à Comissão de Constituiçãoe Justiça (CCJ), esta emitiu
Parecer, opinando pela inexistência de óbice para o seu prosseguimento..

Encaminhado o presente Prometo a esta Comissão, para Parecer, após
exame e análise se constata que õ referido Prometo se insere nas exigências legais
para exame nesta Comissão, conforme art. 41 do Regimento Intimo deste Legisla-
tivo, depois de analisado optamos pêlo prosseguimento e damos como apto a obe-
decer seu trâmite legal.:

:Na distribuição foi designado como relator o Vereador que subscreve
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É o relatório, sucinto
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Desta fomla, a Cosiam, depois de analisado peia CCJ e Procuradoria
sem nenhuma manifestação contrária onde ambos autorização o prosseguimento
do trâmite nomaal

O exame no qpe tange a natureza jurídica, cabe a CCJ, neste caso a re-

ferida Comissão se pronuncia pela aprovação do presente, quanto a Cosmam, po-
demos dizer que a matéria, se insere no art. 41 de competência desta Comissão
dito pelo Regimento Intemo da Casa.

Vale salientar que os tempos mudam e as leis são feitas para o mo-
mento presente, é de suma importância de que de tempos em temp(is se revejam os
dispositivos legais atualizando e acompanhando à evolução natura! de nossos tema
pos, quando da aprovação da Lei a ser alterada, o seu conteúdo era condizente
àquela realidade, hoje se faz necessário à proteçãó às misoginias, física, moral ou
social, a legislação em vigor trás o seguinte teor:

Art. 5 1 - Fica proibida â colocação ou fixação de veículos,de divulga-
ção\ "XXXll - que estimulem a violência sexual, o estupro ou a violência contra a
mulher. (Redução acrescida.pela Lei n' 12.506/2019)"

' Na legislação acima transcrita vamos claramente que esta não con-
templa o pedido do presente Prometo, a alteração pedida se faz necessário cara se
fazerjustiça nos dias de hdó.

Isso posto, este relator manifesta-se pela aprovação do Prometo

Sala de Reuniões, 19 de novembro de 2019
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Aprovado pela Comissão em ..Z Z-,,7,'r .. .?oJ. g
.ã

Vereador Aldacir Oliboni Vereador Paulo Brum
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