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Este Projeto de Lei Legislativo tem por objetivo incluir, no Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre, a efeméride Dia Municipal de Luta Contra o
Encarceramento da Juventude Negra, no dia 20 de Junho.

As vereadoras e o vereador que o subscrevem destacam que o Brasil tem a terceira maior população
carcerária do mundo, e que encarceramento em massa e seletividade penal são características do nosso
sistema judicial. Ainda destacam:

Prisões superlotadas, práticas de tortura, sérias condições de saúde, epidemias e falta de condições mínimas
de higiene são algumas das violações que são impostas aos homens e às mulheres privados de liberdade em
nosso Estado e em nossa Cidade. Mas esse conjunto de violações afeta, sobretudo, negros e jovens: são eles
que compõem a maior parcela dos apenados. A partir das evidências que demonstram a disparidade da
criminalização de pessoas negras no País, a criminologia crítica passou a assumir o racismo como uma
variável constitutiva do sistema penal brasileiro.

...

É para conferir visibilidade a esse cenário estarrecedor de encarceramento em massa da juventude negra na
Cidade, no Estado e no País, que propomos a criação do Dia de Luta contra o Encarceramento da
Juventude Negra. O dia 20 de Junho é simbólico dessa luta... 

É o breve relatório.

 

Por tudo o que está colocado, a proposição das vereadoras e do vereador que a subscrevem é carregada de
mérito, não se vislumbrando óbice ao seu prosseguimento. Desta forma, este vereador apresenta parecer pela
APROVAÇÃO do PLL 084/21.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 14/03/2022, às
17:00, 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 0353085 e o código CRC BF5FF6F7.

Referência: Processo nº 217.00044/2021-28 SEI nº 0353085

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 070/22 – CECE con�do no doc 0353085 (SEI nº 217.00044/2021-28 – Proc.
nº 0250/21 - PLL nº 084), de autoria do vereador Jonas Reis, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 15 de março de 2022, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: NÃO VOTOU

Vereadora Natasha Ferreira: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
16/03/2022, às 21:09, 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 0354577 e o código CRC 192D4CA5.

Referência: Processo nº 217.00044/2021-28 SEI nº 0354577

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

