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Dispõe sobre a vedação de atribuir nomes de

violadores de direitos humanos a órgãos, prédios,

vias, honrarias e bens de qualquer natureza

pertencentes à Administração Pública Direta e

Indireta no âmbito do Município de Fortaleza e dá

outras providências.

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. l9 Fica vedado atribuir a órgãos, prédios, vias, honrarias e bens de qualquer natureza
pertencentes ou sob gestão da Administração Pública Direta e Indireta nome de pessoa que
conste no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade de que trata a Lei Federal n9

12.528/2011 como responsável por violações de direitos humanos, assim como agente
público, ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento ou assemelhados e pessoas
que notoriamente tenham praticado ou pactuado, direta ou indiretamente, com violações de
direitos humanos, destacadamente durante o período da ditadura militar.

Art. 29 A Administração Pública municipal terá o prazo de um ano, a partir da publicação
desta Lei, para promover a alteração da denominação de bens públicos de qualquer
natureza, bem como para realizar a retirada de placas, retratos ou bustos que enalteçam a
memória de pessoas que constem no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade de
que trata a Lei Federal ng 12.528/2011 como responsável por violações de direitos humanos,
assim como agente público, ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento e
assemelhados e pessoas que notoriamente tenham praticado ou pactuado, direta ou
indiretamente, como violações de direitos humanos, destacadamente durante o período da
ditadura militar.

Parágrafo único. A determinação do caput não se aplica a esculturas ou obras de arte que
não enalteçam nem exaltem a memória do homenageado ou quando ocorram razões de
ordem artística, arquitetônica ou artístico-religiosa para sua manutenção.

Art. 35 Fica vedado o uso de bens ou recursos públicos de qualquer natureza em eventos
oficiais ou privados em comemoração ou exaltação ao golpe militar de 1964 e às pessoas que
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constem no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade de que trata a Lei Federal n^
12.52^2011 como responsável por violações de direitos humanos.

Art. 45 Fica vedada a realização de eventos oficiais e eventos privados com uso de bens ou
recursos públicos de qualquer natureza em comemoração ao golpe militar de 1964.

Art. 5e Ficam cassadas todas as honrarias municipais concedidas a pessoa que conte no
Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade de que trata a Lei Federal nQ 12.52^2011
como responsável por violações de direitos humanos e a agentes públicos, ocupantes de
cargo de direção, chefia, assessoramento e assemelhados e pessoas que notoriamente
tenham praticado ou pactuado, direta ou indiretamente, com violações de direitos humanos
durante a ditadura militar.

Parágrafo único. A Administração Pública Municipal terá o prazo de um ano, a partir da
publicação da presente Lei, para praticar os atos administrativos necessários para promover a
cassação de honrarias que tratam o caput.

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM-J J DE

t'V7t'&{'C DE 2017.

Larissa Gaspar - PPL

Vereadora de Fortaleza
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JUSTIFICATIVA

Em sintonia com uma série de iniciativas legislativas nacionais, estaduais e municipais,

a presente proposição visa a contribuir para a recuperação histórica dos fatos ocorridos

durante os períodos de repressão militar, em especial daqueles ocorridos, no Brasil, entre

1946 e 1988, que abalaram a sociedade e provocaram marcas permanentes em nossa

história, de onde constata a necessidade de adoção de medidas de repulsa a quaisquer tipos

de homenagens de torturadores e violadores de direitos humanos.

É cediço que, em nossa cultura, a realização de homenagens a pessoas consideradas

de expressiva importância para a sociedade, a partir da nomeação de prédios ou repartições

públicas, entre outras, constitui face relevante do poder simbólico e das diretrizes

administrativas que orientam um Estado Democrático.

Nesse sentido, as exaltações prestadas em épocas antidemocráticas da nossa história

para violadores de direitos humanos e dos princípios democráticos devem ser

peremptoriamente revistas, com vistas ao restabelecimento da verdade histórica, da

memória às vítimas de torturas e violações de direitos e para que se consolide a valorização

dos marcos democráticos brasileiros.

Outrossim, a presente proposição encontra esteio na Lei Federal nQ 12.522/2011, a

qual cria a Comissão da Verdade e dispõe sobre a elaboração de Relatório que contextualiza

e dimensiona as violações de direitos ocorridas durante a ditadura militar, trazendo o

apontamento da autoria das graves violações de direitos humanos em seu capítulo 16.

Também ampara a iniciativa que vem a lume o Programa Nacional de Direitos

Humanos - PNDH-3, consubstanciado no Decreto Federal n9 7.037, de 21 de dezembro de

2009, o qual afiança a diretriz de "modernizar a legislação relacionada com a promoção do

direito à memória e à verdade", bem assim a de "suprimir do ordenamento jurídico brasileiro

eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos

internacionais e os preceitos constitucionais sobre os direitos humanos".

Há que se registrar, por oportuno, que, no bojo do Projeto em evidência, não há

dispositivo que encerre o objetivo de disciplinar acerca de nenhuma das dimensões, objetiva

ou subjetiva, que compõem a Administração Pública. A proposição não redesenha a

estrutura de órgãos da Administração, tampouco lhe confere atribuições inéditas. Em
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verdade, a iniciativa em tela apenas retira do escopo de possibilidades de nomeação de

prédios, ruas, honrarias e bens públicos as homenagens aos violadores de direitos humanos,

destacadamente àqueles que figuram no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade,

em simbiose com farta experiência de iniciativas legislativas de outras cidades e/ou Estados,

o que corrobora a pertinência e a adequação jurídica da proposição.

Isso posto, solicitamos, gentilmente, de nossos pares a aprovação da presente

matéria.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM DE

DE 2017.
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