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PARECER CECE

Processo SEI 038.00089/2021-10

Designação 0402519

 

O Projeto de Lei Legislativo apresentado pela Vereadora Mônica Leal propõe o disciplinamento do uso de
veículos de divulgação na orla do Guaíba.

O projeto pretende estar em consonância com as atualizações legislativas promovidas nos últimos tempos,
em particular em Porto Alegre. Para isso, autoriza a presença de veículos de divulgação na orla do Guaíba,
estabelecendo alguns condicionantes.

É o breve relato.

 

No seu mérito, inicialmente temos a destacar que a proposição tem o seu mérito ao tentar evoluir a legislação
a respeito, e expressando algumas ressalvas julgadas necessárias.

Porém, modernização não pode significar retrocesso, ainda que esses conceitos denotem interpretação – o
que é natural.

Uma ressalva do PL expressa que a publicidade não poderá ter estrutura montada no local, assim evitando-se
uma estrutura fixa. Mas não há delimitação de tamanho ou de número, o que pode propiciar um resultado
ainda pior, em termos de poluição visual e/ou sonora.

É vaga a pretendida proibição de que o equipamento de divulgação / publicidade prejudique a visualização
do Guaíba. Na prática, a licença acabará dependendo de interpretação da autoridade municipal.

Assim, afim de proteção de espaço tão importante de lazer para a população, apresentamos parecer pela
REJEIÇÃO do PLL em questão.

É o parecer.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 05/08/2022, às
15:30, 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 0422802 e o código CRC BA11F74E.

Referência: Processo nº 038.00089/2021-10 SEI nº 0422802

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) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 247/22 – CECE con�do no doc 0422802 (SEI nº 038.00089/2021-10 – Proc.
nº 1295/21 - PLL nº 574), de autoria do vereador Jonas Reis, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 09 de agosto de 2022, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: CONTRÁRIO

Vereador Giovane Byl: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
10/08/2022, às 11:30, 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 0424587 e o código CRC D0DD315E.

Referência: Processo nº 038.00089/2021-10 SEI nº 0424587
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