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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL
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Altera o inc. XXX]] do capa/ do art. 5] da
Lei n' 8.279, de 20 dejaneiro de 1999 que
disciplina o uso do mobiliário urbano e
veícu[os pub[icitários no ]Wunicípio 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.

O presente projeto visa restringir a publicidade misógina e sexista no
Município de Porto Alegre, contribuindo para o enfientamento à violência contra a
mulher, abusos sexuais, feminicídios e a triste concepção de que essas são seres
inferiores em nossa sociedade.

A Procuradoria da Casa, no parecer n' 377/19, nos autos do processo
SEI n' 087.00171/2019-81, fls. 14, num exame preliminar, não vislumbrou
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proporção que impeça, nesta fase inicial, a
sua tramitação.

A Comissão de Constituição e Justiça CCJ, no parecer de f1.16,
acompanhou a manifestação da Procuradoria, concluindo pela inexistência de
óbice de naturezajurídica para a tramitação do Prometo.

As Comissões CUTHAB, COSA\4AM e CECE entenderam por
mentóna a presente proposição e opínaram pela aprovação do projeto em análise.

Analisando a proposição nos termos da competência da CEFOR, de
acordo com a legislação vigente, tem-se que não há quaisquer impedimento.
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Neste sentido, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul -- CEFOR acompanhando os pareceres da Procuradoria da Casa e da

CCJ, bem como os pareceres exaltados por outras Comissões, manihsta-se pela
aprovação do presente Projeto.

Sala de Reuniões, 21 de novembro de 2019

Relator

Aprovado pela Comissão em .gÉ...44,í'í

rronato -- Presidente Vereador Idenir Cecchim


