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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

MOÇÃO

Senhor Presidente,

 

O Vereador Hamilton Sossmeier, que subscreve a presente, vem requerer a Vossa Excelência que, após a
devida tramitação regimental, com fundamento no ar�go 95 do Regimento deste Legisla�vo e no parágrafo
único do ar�go 55 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte:

 

MOÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE

 

Ao Projeto de Lei Federal nº 2510/2020, de autoria do Senador Federal Luiz do Carmo (MDB/GO), que visa
alterar a Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio), a Lei nº 10.406/02 (Código Civil), e o Decreto-Lei nº 2.848/40
(Código Penal), para estabelecer o dever de condôminos, locatários, possuidores e síndicos informarem às
autoridades competentes os casos de violência domés�ca e familiar de que tenham conhecimento no
âmbito do condomínio, e para incluir na �pificação do crime de omissão de socorro os casos de violência
domés�ca e familiar.

 

JUSTIFICATIVA

 

Apresento esta proposição em apoio ao Projeto de Lei Federal referido acima que determina que, ao
tomarem conhecimento de atos de violência, condôminos, locatários ou donos do imóvel deverão relatar os
fatos ao síndico do condomínio, que terá prazo de até 48 horas para denunciar o caso por meio da Central de
Atendimento à Mulher — Ligue 180 ou de canais eletrônicos ou telefônicos adotados pelos órgãos de
segurança pública.

 

O projeto modifica o Estatuto dos Condomínios, o Código Civil e o Código Penal, este úl�mo para prever
punição pelo crime de omissão de socorro a quem deixar de acionar as autoridades de segurança pública.
 Por fim, ainda inclui entre as competências do síndico mandar afixar, nas áreas comuns, preferencialmente
nos elevadores, placas informa�vas sobre a proibição de ação ou omissão que configure violência contra a
mulher ou contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, recomendando a
no�ficação, sob anonimato, às autoridades públicas.

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4591-16-dezembro-1964-368909-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10406-10-janeiro-2002-432893-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
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Em face da importância do Projeto, bem como do crescente número de violência domés�ca e familiar,
entendo a proposição como essencial, mo�vo pelo qual, venho à presença de meus nobres pares, requerer a
aprovação da presente Moção de Apoio e Solidariedade.

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER

 

 

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 17/08/2021, às 15:24,
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.

Documento assinado eletronicamente por Aldacir Jose Oliboni, Vereador, em 20/08/2021, às 18:58,
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 0266984 e o código CRC F06BE0F8.
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