
Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

O vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do colendo Plenário o seguinte:  

 

 

 

        PROJETO DE LEI Nº 025/2018 

 

                                                     

 

Dispõe sobre a “Criação do DISQUE-

PICHAÇÃO, linha telefônica que recebe 

denúncias de pichadores e locais danificados 

por tal ato na cidade de Bagé e dispõe sobre as 

multas previstas no caso de infrações”.  

 

 

 

            Art.1º Fica instituído o DISQUE-PICHAÇÃO, uma central de 

atendimento telefônico para o recebimento especifico de denúncias contra 

atos de “pichadores”, bem como informar a localização do logradouro 

público ora “pichado” da cidade de Bagé. 

            Art. 2º Este serviço, será processado através de uma linha telefônica 

“0800”, especifica para tal finalidade, que estará recebendo as denúncias da 

população 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. 

            Art. 3º Este atendimento será recebido sem qualquer registro de 

identificação do denunciante, que receberá apenas um numero de registro, 

preservando integralmente o seu anonimato.  

            Art. 4º - Fica incluído o valor da multa para infratores em caso de 

pichação de monumentos públicos ou privados.  



            Art. 5º - As multas vão variar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

            Art. 6º - O infrator será obrigado a reparar o dano, com o uso de 

materiais e tecnologias apropriados indicados pelo Executivo Municipal ou 

pelo órgão competente. 

            Art. 7º - Nos casos em que o infrator da pichação for criança ou 

adolescente, serão responsabilizados os seus pais e/ou responsáveis; 

            § 1º Se o infrator tiver menos de 18 (dezoito) anos de idade, a 

responsabilidade pelo pagamento da multa prevista no "caput" deste artigo 

e da indenização das despesas e custas da restauração, cabe aos seus pais 

ou responsáveis legais. 

 

            § 2º Se o infrator tiver mais de 18 (dezoito) anos de idade, além das 

cominações previstas no "caput" deste artigo, fica impedido de participar 

em concurso público municipal e contratar com a municipalidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da infração. 

            Art. 8º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por 

conta de verba orçamentária própria, suplementadas se necessário.  

            Art. 9º - O executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 90 

(Noventa) dias, em especial no tocante aos aspectos de procedimento e 

formalização. 

            Art. 10º Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Sala das sessões, 02 de fevereiro de 2018.   

 

RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

Vereador PTB 



JUSTIFICATIVA 

 

 A intenção fundamental deste projeto, que certamente contará com o apoio 

de todos os Vereadores desta Casa, é de facilitar o acesso da população na 

comunicação efetiva e direta com o poder Público Municipal, contribuindo 

com a preservação dos logradouros públicos e até privados da cidade. Hoje, 

sabemos que a grande maioria do patrimônio Municipal encontra-se 

verdadeiramente transformado em "obras primas", de imenso mau gosto, e 

que de "arte" não tem nada, pelo contrario, são apenas um acumulado de 

símbolos e letras pichadas como códigos enigmáticos indecifráveis. 

Sabemos também, que os pichadores são formados por grandes grupos 

organizados de pessoas, entre eles menores de idade, para que caso sejam 

apanhados, transfiram ao menor infrator, toda a responsabilidade do ato 

criminoso praticado. Chegando até a competirem entre si, ou com outros 

grupos de pichadores rivais, as "melhores" e maiores sujeiras, ou seja, 

quanto maior e mais difícil de pichar, maior seu status dentro desses 

grupos. Com esse serviço, daremos uma oportunidade direta e rápida à 

população em contribuir com sua cidade, denunciando esses pichadores, até 

mesmo antes do cometimento da pichação ou no seu inicio. Por outro lado, 

o poder Público Municipal deverá, estar preparado para agir imediatamente 

contra a ação denunciada. Pela intenção que encerra e pelo objetivo 

patrimonial que o faz merecedor da atenção de todos, solicito a sua 

aprovação. 

 

 

Sala das sessões, 21 de fevereiro de 2018.   

 

 

 

RAMAO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

Vereador PTB 


