
08/07/2022 19:41 SEI/CMPA - 0403650 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=436380&inf… 1/4

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

Telefone: (51) 3220-4267 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 038.00089/2021-10
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00089/2021-10

  

 

Inclui parágrafo 10 no art. 51 da Lei nº 8.279, de
20 de janeiro de 1999 – que disciplina o uso do
mobiliário urbano e veículos publicitários no
Município e dá outras providências.

  

 

 

Senhora Presidente Da Comissão De Saúde e Meio Ambiente (COSMAM) e demais
membros;

 

RELATÓRIO:

 

Vem a esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente para parecer, o Projeto de Lei 574/2021
da eminente vereadora Mônica Leal, que propõe que sejam incluídos regramentos, através da inserção
do § 10, a Lei Municipal 8.279 de 20 de janeiro de 1999, para que o Execu�vo Municipal possa autorizar a
instalação de veículos de divulgação na Orla do Lago Guaíba.

Os regramentos incluem que: Não necessitem montagem de estrutura própria; Que não
impeçam ou prejudiquem, sob qualquer aspecto, a visualização do Lago Guaíba e; Que ateste a sua
u�lidade pública, alternado a cada três anúncios comerciais, um anúncio de ordem pública.

Em sua fundamentação, traz à baila que o muro da Avenida Mauá, que separa o Lago da
cidade foi revitalizado e, segundo a autora, embelezou o local. Traz ainda a discussão que o projeto visa
“modernizar” a cidade. Por fim, elenca o ar�go 170 da Cons�tuição Federal, que é basilar no tocante a
ordem econômica.

Conclui afirmando que “a Cidade merece atenção para que a paisagem seja adequada ao
meio urbano”.
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Eis o breve relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO:

 

À Comissão de Saúde e Meio Ambiente - COSMAM, no entender deste relator, compete
analisar os projetos que lhe chegam sob o prisma da cons�tucionalidade em relação às matérias afeitas à
saúde e ao meio ambiente, consoante dispõe o ar�go 41, do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, que diz que:

 
Art. 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emi�r parecer sobre:

I- sistema único de saúde e seguridade social;

II- vigilância sanitária epidemiológica e nutricional;

III- segurança e saúde do trabalhador;

IV- saneamento básico;

V- proteção ambiental;

VI- controle da poluição ambiental;

VII- proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais;

VIII- planejamento e projetos urbanos.

Nessa esteira, entende-se que o presente PLL 574/21 se adequa aos incisos V, VI, VII e
VIII do ar�go 41 do regimento interno, ou seja, somos competentes para avaliar e apresentar parecer.

Pois bem, sejamos breve.

Insta ressaltar que a esta Comissão não cabe analisar a cons�tucionalidade dos projetos ou
indicações, mas sim o seu efeito, caso aprovado seja, a cidade.

Nesta senda, observemos:

 
§ 10.  O órgão competente poderá autorizar a instalação de veículo de divulgação na Orla do Lago
Guaíba, desde que esse:

I – não necessite a montagem de estrutura própria para a sua colocação;

Referente a este inciso, observa-se que a autora ponderou que o veículo “não necessite de
montagem”, ou seja, que já venha devidamente estruturado de um determinado ponto de origem. Logo
percebe-se que não há um limitador de metragem para a estruturação deste carro. Por exemplo, poder-
se-ia então aparelha-lo, testando-o e perturbando a vizinhança com poluição sonora a poucos metros.
Dessarte, o meio ambiente e o planejamento urbano estariam sendo vilipendiados.

 

II – não impeça ou prejudique, sob qualquer aspecto, a visualização do Lago Guaíba; 

                Este inciso é ainda mais vago no tocante a suas limitações que venha a proteger o
meio ambiente e seu controle, bem como a preservação dos recursos naturais uma vez que pode se
suscitar dúvidas do que impede prejudica, sob qualquer aspecto a visualização do Lago Guaíba? Afirmo
que um veículo Fiat/Strada com um painel luminoso estacionado prejudica a visão de uma família que
senta nas proximidades do Monumento a Oxum na Avenida Guaíba, logo estaria vedado sua autorização.

                A falta de um limitador de veículo nesse ar�go traz à baila a dúvida de qual seria
um tamanho que não atrapalharia a visão.
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III – ateste u�lidade pública, sendo que, em caso de equipamentos eletrônicos, esses devem conter
exposição de, pelo menos, 1 (um) anúncio de ordem pública a cada 3 (três) anúncios de natureza
comercial.”

                Este, dos incisos que autorizariam a instalação de veículo, é o que mais causa
estranheza frente a fraca fundamentação. Observa-se que, pelo que propõe a autora, poderia então um
veículo de som propagar três propagandas de cunho comercial de 30 segundos cada e uma breve
inserção de 5 segundos de ordem pública e o veículo estaria cumprindo a lei. Ou seja, não há igualdade
na proporcionalidade, enfraquecendo assim o caráter social do presente projeto de lei.

                Por conseguinte, faz a necessidade de lembrar que o projeto como apresenta-se é
um retrocesso a cidade no tocante ao meio ambiente. Nesta linha, explica Ingo W. Sarlet, que o princípio
da proibição de retrocesso social significaria “toda e qualquer forma de proteção de direitos
fundamentais em face de medidas do poder público, com destaque para o legislador e o administrador,
que tenham por escopo a supressão ou mesmo restrição de direitos fundamentais (sejam eles sociais, ou
não)” 1 .

                Ao tratar do princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental Michel Prieur ensina
que o ambiente é uma polí�ca que, por seu peso, traduz uma busca incessante de um melhor ser,
humano e animal, em nome do progresso permanente da sociedade. Assim, em sendo as polí�cas
ambientais o reflexo da busca de um melhor viver e, de um respeito à natureza, elas deveriam vedar todo
�po de regressão. Acrescenta Michel Prieur que este Princípio os direitos humanos e ambientais, está
ligado ao direito à vida. Não se trata apenas uma questão jurídica, mas de é�ca e moral.

                O Princípio da Proibição do Retrocesso Ecológico pressupõe que a salvaguarda do
meio ambiente tem caráter irretroa�vo e não pode admi�r o recuo para níveis de proteção inferiores aos
anteriormente consagrados, a menos que as circunstâncias de fato sejam significa�vamente alteradas.
Como bem pontua o Ministro Antônio Herman Beijamim:

“Em tal contexto crescentemente se afirma o princípio da proibição de retrocesso ambiental,
sobretudo quanto ao chamado núcleo legisla�vo duro do arcabouço do Direito Ambiental, isto é, os
direitos e instrumentos diretamente associados à manutenção do “meio ambiente ecologicamente
equilibrado” e dos “processos ecológicos essenciais”, plasmados no art.225 da Cons�tuição de
1988”2.

                Por fim, em que pese a Procuradoria Geral desta Casa Legisla�va e a Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça terem opinado pela inexistência de óbice, encaminharemos pela rejeição do
projeto de lei.

 

CONCLUSÃO:

 

                Diante do exposto, nos termos do ar�go 52 do Regimento desta Câmara
Municipal, opino pela REJEIÇÃO do presente projeto de lei, bem como solicito aos meus pares que
presam pelo meio ambiente desta cidade pela aprovação do meu parecer e, futuramente em votação na
sessão plenária, pelo voto contrário. Ressalvando que esta é a nossa posição atualmente, caso o projeto
venha a sanar suas falhas, a opinião possa vir a ser alterada.

                À Consideração Superior.

 

                Porto Alegre, 24 de junho de 2022.

 

José Freitas, Vereador.
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1: BENJAMIN. Antônio Herman. Princípio da proibição do retrocesso ambiental. In: In: Brasil. Congresso
Nacional. Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA).; Colóquio Internacional sobre o Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental (2012 : Brasília,
DF). p. 55.

2: PRIEUR, Michel. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: Brasil. Congresso Nacional. Senado
Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).; Colóquio
Internacional sobre o Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental (2012 : Brasília, DF).

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
24/06/2022, às 16:34, 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 0403650 e o código CRC 9B39BBA4.

Referência: Processo nº 038.00089/2021-10 SEI nº 0403650

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 044/22 – Cosmam – contido no doc 0403650 – (SEI nº 038.00089/2021-10 –
Proc. nº 1295/21 – PLL 574/21), de autoria do vereador José Freitas, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 08 de julho de 2022, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do projeto. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – CONTRÁRIO 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou) 

#GVJF=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
08/07/2022, às 15:22, 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 0410391 e o código CRC 0B904B62.

Referência: Processo nº 038.00089/2021-10 SEI nº 0410391
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