
 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 125 DE 2022 

Dispõe sobre a inserção de pinturas e obras de arte  
que retratam a cultura municipal por artistas locais em 
espaços públicos. 

Art. 1º Autoriza a inserção de pinturas e obras de arte que retratam a cultura municipal por 
artistas locais em espaços públicos. 

Art. 2º Para a inserção de pinturas e obras de arte em espaços públicos, os artistas deverão 
providenciar proposta para execução e uma prévia gráfica da obra. 

Art. 3º O material utilizado na intervenção artística para a realização da exposição da obra 
deve ser de boa qualidade prevendo a durabilidade da obra por no mínimo 02 (dois) anos. 

Art. 4º A realização da intervenção artística para exposição da obra deverá seguir 
rigorosamente a proposta apresentada, sem faltas, acréscimos ou alterações e dentro dos 
prazos previstos. 

Art. 5° Uma vez realizada a intervenção artística, desde que respeitado o disposto nesta Lei, 
fica vedada qualquer ação que danifique a obra, em especial o seu apagamento. 

Art. 6º Os gastos do artista com o custeio dos insumos necessários para a concretização do 
trabalho poderão ser cobertos por patrocinio de pessoas fisicas ou juridicas. 

Art. 7° Os trabalhos artísticos não poderão fazer referências ou mensagens de cunho 
ofensivo, pornográfico ou discriminatório, nem exibir ou fazer referência direta ou indireta a 
nomes, marcas, logos, serviços ou produtos comerciais ou de identidade política partidária. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Guaíba, em       de                     de 2022. 

MARCELO SOARES REINALDO 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e Publique-se. 



 

 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

Apresentamos o presente Substitutivo ao Projeto de Lei nº 125/2022, visando não tomar a  
competência  exclusiva  do Executivo Municipal, razão pela qual alteramos seu teor para   
aprimorar a ideia originalmente proposta. 

Diante do exposto,  encaminhamos aos nobres pares deste Legislativo na expectativa de 
que, após regular tramitação seja a final deliberado e aprovado na devida forma regimental. 

 Câmara de Vereadores, 06 de Outubro de 2022 

 

Manoel Eletricista 
Vereador PSDB 
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