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PARECER CCJ

EMENTA: Obriga os condomínios residenciais e comerciais no Estado a comunicar os órgãos de
segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos ou animais
domésticos.

Vem a esta Comissão, para exame e parecer, o encaminhamento do Vereador Leonel Radde.

Denota-se que o referido mérito dispôs de prévia análise da Procuradoria Geral desta Casa Legislativa
(0315539)

Encaminhado à CCJ para parecer.

Designado este vereador que subscreve.

É o breve relato.

A legislação penal e processual penal não obriga o cidadão a noticiar suposto ou possível fato delituoso,
salvo algumas exceções, com base nos arts. 5º, § 3º e 27 do CPP e art. 66 da Lei das Contravenções Penais.

Assim, por mais que o projeto em tela visa, supostamente,  implementar ações dentro da própria estrutura
existente a fim de regulamentar matéria já definida em Lei Federal, a matéria em questão, extrapola o âmbito
de competência do Município para legislar bem como contrária legislação nacional a respeito.

Ante o exposto, concluo, pela existência de óbice de natureza jurídica à tramitação da presente
proposição.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
25/03/2022, às 10:34, 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 0358655 e o código CRC 48E27C0A.

Referência: Processo nº 208.00245/2021-34 SEI nº 0358655
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 103/22 – CCJ con�do no doc 0358655 (SEI nº 208.00245/2021-34 – Proc. nº
0938/21 - PLL nº 392), de autoria da vereadora Comandante Nádia, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia
19 de abril de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
19/04/2022, às 17:30, 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 0370313 e o código CRC 8404A3AA.

Referência: Processo nº 208.00245/2021-34 SEI nº 0370313
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