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PARECER CEDECONDH

SEI n.º: 025.00023/2021-32

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS URBANOS E SEGURANÇA URBANA.

Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto de Lei de autoria da nobre Vereadora Comandante Nádia,
que visa ins�tuir a Semana Maria da Penha no Anexo da Lei 10.903, de 31 de maio de 2010 – Calendários
de Eventos de Porto Alegre e o Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre – e alterações
posteriores, no período compreendido entre os dias 7 a 13 de agosto.

Subme�da à apreciação da douta Procuradoria da Casa, como se infere do Parecer n.º 155/21, no que se
refere ao disposto no art. 1º, deliberou-se, com espeque no art. 5º da Lei 10.904/10, pela inexistência
de óbice de natureza jurídica para tramitação do presente Projeto de Lei.

No entanto, a Procuradoria destacou ter havido certa confusão, com relação ao disposto nos arts. 2º e 3º
do PL, isto porque a “Semana Maria da Penha”, de acordo com art. 1º do Projeto seria uma efeméride e
não um evento. Destacou, ainda, que o art. 3º da proposição em análise, por sua vez, atraía a incidência
do inciso V do Precedente Legisla�vo nº 01, devido à natureza meramente autoriza�va do comando.

Desse modo, a autora incluiu a Emenda de n.º 01, que suprimiu o art. 3º, o qual,  consoante apontado
pela Procuradoria da casa, atraía a incidência ao inciso V, do Precedente Legisla�vo n.º 01. Desse modo, a
Emenda de n.º 01 adequou o Projeto ao anexo da Lei 10.904 de 31 de maio de 2010, que prevê a
inclusão de efemérides no calendário de datas comemora�vas.

Acontece que em seu texto original, a matéria ainda insis�a na criação de um evento e, portanto, o
projeto deveria estar de acordo com a Lei 10.903, de 31 de maio de 2010, que ins�tui o Calendário de
Eventos de Porto Alegre e o Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre.

Percebendo a inconsistência, o nobre Vereador Cláudio Janta, apresentou a Emenda de n.º 02, para
readequar a proposição e incluir o evento ao anexo da Lei 10.903, de 31 de maio de 2010 e, assim,
afastou qualquer óbice que pudesse interferir para a tramitação da matéria, no tocante à sua
cons�tucionalidade, organicidade e legalidade.

Após, já na condição de relator na Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), o Vereador Cláudio Janta, em
Parecer de sua lavra, manifestou-se pela inexistência de óbice jurídico para tramitação do projeto
epigrafado, o que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros da CCJ, à exceção do Vereador Mauro
Pinheiro que não votou, conforme cer�dão n.º 0251791.

Destarte, vem a presente proposição, à apreciação da CEDECONDH, para emissão de Parecer.

É o breve relatório, passo as razões do Parecer.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a inicia�va bem como o obje�vo da presente proposição possui
irrestrito apoio por parte deste signatário e, portanto, imperioso observar que a inicia�va de ins�tuir a
Semana Maria da Penha no anexo da Lei 10.903, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Eventos de
Porto Alegre – certamente contribuirá para a divulgação e conhecimento da Lei Federal n.º 11.340 (Lei
Maria da Penha) e, também da Lei Federal n.º 13.104 (Lei do Feminicídio), pois além de es�mular
debates que permitam maior compreensão e reflexão acerca dessa temá�ca, também servirá como canal
de diálogo para esclarecer dúvidas sobre a necessidade da efe�vação de registros e denúncias nos casos
de violência domés�ca, o que certamente auxiliará os órgãos competentes e as en�dades de jus�ça e
proteção, no processo de prevenção, combate e repressão à violência contra a mulher.
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Outrossim, entendo que dedicar uma semana, ao longo do ano, para tratar com responsabilidade desse
problema que infelizmente acomete inúmeras mulheres da nossa cidade, será extremamente
fundamental para o desenvolvimento de campanhas de conscien�zação junto a nossa comunidade, além
de ajudar a desconstruir a cultura de violência e criar a cultura da prevenção e não violência.

Por fim, as pessoas precisam entender a Lei Maria da Penha como um disposi�vo não apenas de
criminalização, mas de prevenção e proteção, de forma lúdica e adequada a cada segmento da
sociedade. Logo, entendo que ins�tuir a Semana Maria da Penha no Calendário de Eventos de Porto
Alegre, vai nos permi�r um espaço ideal para essa construção, pois somente com visibilidade e amplo
debate, despertaremos na nossa população uma mudança cultural, que fará toda a diferença para um
futuro de paz, tolerância e amor.

ISTO POSTO, ante as razões destacada pela autora, notadamente por se tratar de um Projeto de Lei apto a
trazer grande bene�cio à população Porto Alegrense – sobretudo àquelas mulheres mais vulneráveis, o
Parecer é pela APROVAÇÃO DO PROJETO E DAS EMENDAS N.º 01 E N.º 02.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
13/08/2021, às 18:31, 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 0266013 e o código CRC 0A6F5E50.

Referência: Processo nº 025.00023/2021-32 SEI nº 0266013

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 031/21 – CEDECONDH con�do no doc 0266013 (SEI
nº 025.00023/2021-32 – Proc. nº 0144/21 – PLL nº 040/21), de autoria do vereador Alexandre Bobadra,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de agosto de 2021, tendo ob�do 06
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e das Emendas nº 01 e nº 02.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
25/08/2021, às 17:25, 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 0270659 e o código CRC F9735ACC.

Referência: Processo nº 025.00023/2021-32 SEI nº 0270659

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

