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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 202.00002/2020-11
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 202.00002/2020-11

  

 

Altera o caput e o § 1º do art. 18, o caput do art.
24, o caput do art. 27, o art. 28, o caput e o § 1º
do art. 33 e o caput do art. 34, inclui §§ 1º e 2º
no art. 34 e revoga os §§ 3º e 4º do art. 30, o art.
35 e o inc. XXVI do art. 51, todos da Lei nº 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, dispondo sobre a
exploração comercial de empenas cegas de
edi�cios e muros e sobre veículos publicitários
referentes ao imóvel em que se encontram
fixados.

  

Senhora Bruna Rodrigues,

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Moisés
Barboza que disciplina o uso do Mobiliário Urbano e Veículos Publicitários no Município e dá outras
providências, dispondo sobre a exploração comercial de empenas cegas de edi�cios e muros e sobre
veículos publicitários referentes ao imóvel em que se encontram fixados.

Segundo consta da Exposição de Mo�vos, o autor da proposição esclarecer que “em
virtude das demasiadas dificuldades enfrentadas pelos empresários na exposição de suas marcas e de
parceiros comerciais, apresento esta proposta de inclusão, alteração e revogação de ar�gos da Lei nº
8.279, de 1999, e alterações posteriores, de modo a possibilitar maior compe��vidade ao mercado na
busca do fomento dessa categoria, que há muito tempo sofre com as sazonalidades econômicas e que
não pode encontrar no Poder Público mais um rival. O Município deve ser parceiro dessas a�vidades e
fomentar, cada vez mais, o seu crescimento, pois, nesse caso, não representa apenas uma parcela da
Cidade, mas, sim, a base econômica da metrópole”.

Por sua vez, a Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 93/20, entendeu não haver
óbice para a tramitação da proposta.
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Já a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), em parecer de lavra do Vereador Mauro
Pinheiro, deliberou, de forma unânime, “pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto de lei e no mérito opina pela sua aprovação”.

Vindo tal proposição à apreciação da CEFOR, tem-se que a mesma é meritória, já que
busca fomentar a a�vidade econômica no âmbito do Município de Porto Alegre, especialmente em se
tratando deste momento delicado que a cidade vive por força dos nefastos efeitos econômicos advindos
da pandemia de covid-19.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não se observam impactos ao erário
municipal capazes de suplantar a regular tramitação do projeto em análise.

Assim, inexis�ndo vícios de legalidade ou impactos financeiros no corpo do projeto,
manifestamo-nos pela sua aprovação. 

 

Sala de Reuniões, 14 de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 14/06/2021, às 12:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0243470 e o código CRC DBB0E09E.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0243470

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 059/21 – CEFOR con�do no doc 0243470 (SEI nº 202.00002/2020-11 – PROC.
0412/19 – PLL 190), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 28 de junho de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 28/06/2021, às
11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0248531 e o código CRC 71571BE3.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0248531

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

