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PARECER CCJ

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.

Vem à Comissão de Constituição e Justiça, para parecer, o Projeto de Lei 01295/2021, tramitando pelo SEI
nº 038.00089/2021-10, de autoria da Vereadora Mônica Leal, que que tem como objeto a alteração da Lei nº
8.279, de 20 de janeiro de 1999, no que tange à exploração da atividade de veículos de divulgação que sejam
enquadrados como de utilidade pública diante de proximidade com o Lago Guaíba.

Segundo exposição de motivos, a referida Lei é muito eficaz e restritiva no trato da matéria atinente à
exploração da mídia visual na Capital e vem sendo modernizada ao longo do tempo, acompanhando a
evolução e os costumes da sociedade porto-alegrense.

A medida acompanha a tendência de revitalização do Centro Histórico e não deixa de atestar os cuidados
necessários com a paisagem local. Como exemplo, podemos constatar a revitalização do Muro da Mauá.
Essa obra foi merecidamente muito comemorada pela sociedade, pois embelezou local outrora degradado. O
Muro, revestido de utilidade pública, conta com mídia exposta, e tal merece ser legalmente reconhecido, com
alteração do texto da Lei nº 8.279, de 1999.

O parecer da Procuradoria nº 167/22 – documento 0360657 – entendeu que a proposta em exame preliminar,
não vislumbra inconstitucionalidade ou ilegalidade manifestas que impeçam, nesta fase inicial, a sua
tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.

É o relatório.

A matéria proposta pela vereadora é de interesse local, assim como não se verifica violação à competência
privativa do Chefe do Executivo, seja quanto a iniciativa legislativa, seja quanto a chamada reserva da
administração.

Assim, este Relator, conclui pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 18/05/2022, às
09:56, 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 0384183 e o código CRC FB22AB82.

Referência: Processo nº 038.00089/2021-10 SEI nº 0384183
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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) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 213/22 – CCJ con�do no doc 0384183 (SEI nº 038.00089/2021-10 – Proc. nº
1295/21 - PLL nº 574), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de junho de 2022, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência 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, COM RESTRIÇÕES

Vereador Leonel Radde: NÃO VOTOU

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
20/06/2022, às 01:10, 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 0399989 e o código CRC 28274E51.

Referência: Processo nº 038.00089/2021-10 SEI nº 0399989
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