
Câmara:J\municipal
dePorto '
Alegre

PROA. N' 0287/19
PLL N' ]34/19

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PAKECrKN'j33/19-crnKCOXDn

Altera o inc. XXXll do c'apa/ do art. 51 da
Lei n' 8.279, de 20 de janeiro de 1999 -- que
disciplina o uso do mobiliário urbano e
veículos publicitários no Município e dá
outras providências --, e alterações
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 mulher.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Aldacir Oliboni.

A Procuradoria da Casa, por meio de seu representante, no Parecer n'
377/] 9, manifestou que: ''A matéria é de interesse local, assim como não se verifica
a violação à competência privativa do Chefe do Executivo, seja quanto a iniciativa
legislativa, seja quanto a chamada reserva da administração. Isso posto, não
vislumbro, nesse exame preliminar, inconstitucionalidade ou ilegalidade na
proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a incidência
do art. 19, inc. 11, alínea 'j', do Regimento Interno''

Ato contínuo, a tnaioria dos membros presentes da Comissão de
Constituição e Justiça(CCJ) acompanharam o voto do Re]ator, no Parecer n' 3 ] 8/1 9.

no qual acompanhou: ''a mania'estação da douta Procuradoria deste parlamento
municipal'', concluindo ''pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Prometo''

Em seguida, o presente Projeto foi encaminhado à CEDECONDH para
parecer, designando-se como Relator o vereador que este subscreve.

É o relatório. sucinto
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Em face do mérito da mateira proposta, visando restringir a publicidade
misógina e sexista no Município de Porto Alegre, concluímos pela aprovação do
presente Projeto de Lei.

Sala de Reuniões, 26 de novetnbro de 20 19
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Aprovado pela Comissão em G$ /1Z

Vereador Moisés Barboza Presidente Vereadora Comandante Nédia
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Vereador8nio Vice-Presidente fosco Vaz

/.íc0


