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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00021/2020-83
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00021/2020-83

  

 
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 de autoria da Vereadora Cláudia Araújo que objetiva
instituir campanha permanente de combate à pedofilia e ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes.

Segundo consta da Exposição de Motivos, a autora da proposição esclarece que a “campanha visa a
conscientizar e orientar a população escolar, os pedestres e os usuários da rede de transportes coletivos,
além das próprias crianças e adolescentes, acerca dos fatos e procedimentos para o combate permanente a
crimes sexuais que podem ser cometidos contra menores, objetivando também que essas atitudes diminuam
tal prática e contribuam para a extinção desses crimes em nossa sociedade”.

A Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 695/19, entendeu em exame preliminar, que o projeto
apresentado não apresenta manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade que enseje óbice na sua tramitação.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em seu Parecer de lavra do Vereador Cássio
Trogildo, deliberou, de forma unânime, pela inexistência de óbice jurídico para tramitação do projeto em
comento.

Já a Comissão de Saúde e Meio Ambiente (COSMAM), em parecer do Vereador José Freitas, onde o mesmo
asseverou que “o tema violência contra às crianças e adolescentes, a cada dia aumenta na nossa cidade,
com a pandemia que assola o mundo, esta violência se multiplicou, uma campanha deflagrada pelo Poder
Público neste contexto ajudaria e conscientizaria a população em geral para a proteção de nossas crianças
e adolescentes, este Projeto vem contemplar o anseio daqueles desprotegidos, salientamos também, que este
tipo de violência não é privilégio da camada mais necessitada financeiramente, estes crimes estão em todos
os segmentos sociais, nesse sentido, a presente proposição vem para proteger as crianças e adolescentes em
todo o território de nossa Capital, da classe ‘A’ a mais miserável”, aprovou por unanimidade o projeto. 
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Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se seu caráter meritório, posto que tem como
objetivo a promoção e proteção da saúde de crianças e adolescentes.

No tocante aos aspectos orçamentários, o próprio projeto de lei apresentado indica em seu art. 4º a faculdade
“ao Executivo Municipal utilizar as verbas publicitárias destinadas à comunicação social na aplicação da
campanha permanente de que trata esta Lei”, razão pela qual não se observam impactos ao erário.

Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela aprovação do Projeto. 

 

Sala de Reuniões, 17 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 17/09/2020, às 09:33,
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 0166190 e o código CRC 1EA6D5DF.

Referência: Processo nº 004.00021/2020-83 SEI nº 0166190
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 104/20 – CEFOR con�do no doc 0166190 (SEI nº 004.00021/2020-83 – Proc.
nº 0477/19 – PLL 215), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 22 de setembro de 2020, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto. 

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: Não votou

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL  

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein: Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 23/09/2020, às
11:03, 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 0167291 e o código CRC 9BB9D342.

Referência: Processo nº 004.00021/2020-83 SEI nº 0167291
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