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PARECER CEDECONDH

Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana

 

INSTITUI CAMPANHA PERMANENTE DE COMBATE À PEDOFILIA E AO ABUSO E À
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em comento, de autoria da vereadora Cláudia Araújo.

O Parecer Prévio da Procuradoria desta Casa, de nº 695/2019, não vislumbra óbice de natureza jurídica para
a tramitação do Projeto.

Outrossim, sob o mesmo entendimento da Procuradoria, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
destacou a inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Proposição, opinando pelo regular
trâmite do feito.

Em seguida, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente (COSMAM), ressaltou a importância do tema ora
abordado, destacando a inexistência de argumentos contrários ao trâmite do feito, opinando, portanto, pela
aprovação do Projeto.

Por sua vez, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (CEFOR), através de seu
Parecer, da mesma forma enalteceu o tema, salientando a inexistência de impactos ao erário, em razão do
disposto no art. 4º do Projeto de Lei. Assim, opinou-se pela aprovação do Projeto.

Por fim, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (CECE), em seu Parecer, destacou o
quão fundamental é o tema trazido pelo Projeto, destacando a necessidade de uma política pública de
enfrentamento. Assim, a Comissão opinou pela aprovação do projeto.

É este o breve relato dos fatos.

 

O Projeto em comento busca instituir campanha permanente de combate à pedofilia, ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes, por meio da veiculação de informativos – com o intuito de conscientização
e orientação da população escolar, pedestres e usuários da rede de transportes coletivos, com atenção
especialmente voltada às crianças e adolescentes.

Conforme bem destacado, tanto pela Procuradoria desta Casa, como a CCJ, inexiste óbice de natureza
jurídica para a tramitação do presente Projeto. Pois bem, o que resta para análise é o tema consubstanciado
no Projeto – de imensurável importância.

Neste sentido, todas as Comissões mencionadas no Relatório, foram favoráveis à aprovação do Projeto.
Outrossim, se faz necessário destacar o exposto pelo Vereador Prof. Alex Fraga, em seu Parecer, o qual
ressaltou que, a instituição de uma campanha “(...) permanente de combate à pedofilia e ao abuso e à
exploração sexual de crianças vem ao encontro do que diversos especialistas afirmam: a prevenção ainda é
o melhor caminho para combater o problema”.
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Pois bem, a forma na qual o Projeto busca abordar o tema é justamente esta: através da prevenção –
conscientização e publicização do tema em locais de grande circulação. Ainda, em observação ao público-
alvo (crianças e adolescentes), é necessário e corretamente proposto, abordar o tema em local frequentado
por estes – escolas municipais.

Sendo assim, e tratando-se de um tema de extrema relevância – cuja destinação de verba específica para o
enfrentamento de tal, se revela uma verdadeira “(...) política pública de enfrentamento fundamental (...)
alertando, estimulando e enfatizando à gestão da nossa Cidade que os gatos com publicidade precisam de
um destino permanente voltado à preservação da integridade física e emocional das nossas crianças e
adolescentes, bem como das famílias e comunidade de Porto Alegre”, conforme bem destacado pelo sucinto,
o Parecer do Vereador Prof. Alex Fraga.

Pelos motivos expostos, bem como por àqueles já destacados pelas demais Comissões, entendo pela
APROVAÇÃO do Projeto.

 

Vereadora Comandante Nádia,

Relatora

 

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
04/10/2020, às 22:58, 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 0170207 e o código CRC 4DB315F8.

Referência: Processo nº 004.00021/2020-83 SEI nº 0170207

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 039/20 – CEDECONDH con�do no doc 0170207 (SEI
nº 004.00021/2020-83 – Proc. nº 0477/19 – PLL nº 215/19), de autoria da vereadora Comandante Nádia,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de outubro de 2020, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Hamilton Sossmeier – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Claudio Conceição: FAVORÁVEL

Vereador João Bosco Vaz: FAVORÁVEL

Vereador Marcelo Sbarbossa: Não votou.  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
20/10/2020, às 11:44, 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 0174121 e o código CRC 5DDBE252.

Referência: Processo nº 004.00021/2020-83 SEI nº 0174121

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

