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PARECER CEDECONDH

PROCESSO SEI Nº 208.00129/2021-15

PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 165/2021, processo
nº 00433/2021, de Autoria do Vereador Leonel Radde, o qual proíbe a fabricação, a importação, a
comercialização, a distribuição e a veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, dis�n�vos, imagens,
textos, áudios e propagandas que tenham como finalidade a propagação de ideologia fascista, nazista e
supremacista racial no Município de Porto Alegre. 

O Vereador proponente jus�fica tal proposição, no sen�do de que, a legislação brasileira
se mostra vaga, facilitando um comércio livre para produtos desse �po. Alguns vendedores tentam
disfarçar, borrando ou escondendo símbolos como a suás�ca, por exemplo. Outros são mais ousados e
não disfarçam, indicando abertamente as referências nazifascistas e supremacistas de raça.

Assevera o autor que, o referido Projeto de Lei visa a coibir, no município de Porto Alegre,
a fabricação, a importação e a comercialização de produtos que propaguem essas ideologias que exaltam
a violência e a discriminação contra pessoas negras, indígenas, judeus, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com
deficiência, pessoas em situação de rua, entre tantos outros grupos que consideram inferiores.

No entanto, a Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer, no
sen�do de que a proposição extrapola o âmbito de competência do Município para legislar, bem como,
contraria legislação nacional a respeito do tema, uma vez que interfere diretamente na liberdade de
expressão e pensamento dos munícipes, questão inerente aos direitos da personalidade, estabelecidos
nos arts. 11 e seguintes do Código Civil.

 

Dessa forma, concluiu a procuradoria, que a proposta é incons�tucional por invadir a
esfera de competência da União.

Ciente do Parecer da Procuradoria, o Vereador proponente decidiu pela tramitação do
processo, sem a apresentação de emendas para ajuste do projeto.

A Vereadora Comandante Nádia apresentou a emenda de número 01 e a re�rou
posteriormente.

A CCJ, por sua vez, apresentou a emenda nº 02, de relator, concluindo pela inexistência de
óbice jurídico à tramitação do projeto e da emenda de nº 02.

 

É o relatório.

 

Conforme o Art. 40, “c”, “d”, “e”, "g", “h” e "i", do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Porto Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor,
Direitos Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre o bem-estar da população, trabalho,
segurança urbana, garan�a da ordem pública, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da
família, das mulheres, crianças, adolescentes e idosos.
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Todavia, deve-se registrar que, embora a incons�tucionalidade apontada no parecer da
Procuradoria, o Vereador proponente, ciente do parecer, não apresentou emenda para adequação do
texto às normas cons�tucionais supramencionadas.

Destarte, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, reconhecendo a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, ressalta-se a
inexistência de adequação do projeto às normas cons�tucionais apontadas pela Procuradoria. Da mesma
forma, a emenda de nº 02, não altera o escopo do projeto, razão pela qual, permanece a
incons�tucionalidade apontada pelo respeitável parecer.

Por essa razão, manifestamo-nos no sen�do de REJEIÇÃO do projeto de lei e da emenda de
nº 02, sobretudo, pelo que concerne à incons�tucionalidade apontada quanto à competência exclusiva
da União para legislar sobre o tema.

           

Sala das Comissões, 08/09/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 08/09/2022, às
17:08, 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 0437317 e o código CRC 4A72B055.

Referência: Processo nº 208.00129/2021-15 SEI nº 0437317

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 149/22 – CEDECONDH con�do no doc 0437317 (SEI
nº 208.00129/2021-15 – Proc. nº 0433/21 – PLL nº 165/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
EMPATADO através do Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada no dia 20 de outubro de
2022, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação
abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto e da Emenda nº 02.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: CONTRÁRIO

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: CONTRÁRIO

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Elaine Silveira dos Reis, Chefe de Setor, em
27/10/2022, às 17:21, 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 0457486 e o código CRC D5E30592.

Referência: Processo nº 208.00129/2021-15 SEI nº 0457486

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

