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(Texto com revisão final.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): (19h07min) Estão abertos os trabalhos da
presente Audiência Pública. Solicito que o diretor legislativo proceda à leitura do objetivo
da presente Audiência Pública.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo):
“AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DEBATER SOBRE O
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 074/2021, QUE ALTERAO INC. IX
DO CAPUT DO ART. 3º E INCLUI § 2º NO ART. 3º E § 6º NO ART. 6º DA LEI
Nº 12.583, DE 09 DE AGOSTO DE 2019, ESTABELECENDO A
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CAMPOS, INCLUSIVE OS DE FUTEBOL.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de
suas atribuições legais, CONVIDA a comunidade Porto-Alegrense para a
Audiência Pública, a ocorrer no dia 30 de novembro de 2021, às 19 horas,
através de videoconferência pela plataforma Zoom (https://zoom.us/), onde os
cidadãos também poderão participar, mediante inscrição em https:
//audienciaspublicas.camarapoa.rs.gov.br/. O link para acesso à sala virtual
do referido evento se encontra disponibilizado no mesmo local. Detalhes das
proposições
poderão
ser
obtidos
em
https:
//www.camarapoa.rs.gov.br/processos/136344. Os participantes poderão se
manifestar por escrito e/ou encaminhar documentos referentes ao assunto em
debate, através do e-mail audienciaspublicas@camarapoa.rs.gov.br. As
manifestações, durante a Audiência Pública, se darão mediante inscrição,
após a abertura do evento. A Audiência Pública poderá ser acessada, será
transmitida pela TV Câmara, canal 16 da NET, pelo canal digital 11.3, e pelo
YouTube em https://www.camarapoa.rs.gov.br/institucional/tvcamara. Porto
Alegre, 22 de novembro de 2021. MÁRCIO BINS ELY, Presidente.”
Trata-se de Audiência Pública com o objetivo de debater o PLL nº 074/21, de autoria do
Ver. José Freitas, que trata da possibilidade da adoção de campos de futebol. A audiência
pública se inicia com uma apresentação do autor do projeto, Ver. Freitas, acerca da matéria,
depois nós abriremos até dez inscrições da comunidade para quem queira fazer uso da
palavra, por até cinco minutos.
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Perfeito. O Ver. José Freitas, autor do PLL nº
074/21, está com a palavra.

VEREADOR JOSÉ FREITAS (REP): Boa noite, Presidente Cecchim; diretor legislativo
desta Casa, Luiz Afonso; colegas presentes. Na verdade, Presidente Cecchim, se eu não
me engano, foi o Ver. Janta que solicitou esta audiência pública e, quando nós fizemos este
projeto, nós trabalhamos em cima dele, nós falamos com propriedade, por quê? Porque o
trabalho em cima disso, em cima dessas questões de adoção de praça, eu tenho uma praça
adotada, não pode ser no meu CPF, é de um comerciante da região da Vila Nova, no
condomínio João Salomoni, tenho essa praça adotada desde o meu mandato anterior. Nós
a mantemos limpa, organizada, enfim, em condições, porque, no governo passado, quando
não tinha o cuidado da zeladoria da cidade como temos hoje, ela estava bastante
abandonada, quando eu a adotei, o mato estava da minha altura, sem exagero. Hoje, se eu
passar ali, ela está em condições para uso permanente. Também, em uma certa feita, nós
fizemos ali no campo... aquele campo que tem no Partenon, esqueci o nome dele agora,
atrás do colégio, me fugiu o nome. Também fizemos uma limpeza. O Ararigbóia também,
na gestão passada, estava abandonado, eu entrei lá com minhas máquinas... E um detalhe,
eu faço esse trabalho aos finais de semana com a equipe do meu gabinete, nós temos as
máquinas, vamos lá e limpamos. E aí surgiu essa ideia de, nos mesmos moldes em que
nós trabalhamos em cima deste projeto, nos mesmos moldes do programa Adote uma
Praça. Então, surgiu a ideia de adotar um campo de futebol também, porque muitos campos
estão... a Prefeitura, de repente, também não tem “pernas” para manter em condições,
então, surgiu essa ideia (Lê): “Este projeto de lei busca incluir e evidenciar a abrangência
dos campos de lazer sob a administração do Município, inclusive os de futebol na lei que
criou o programa Adote uma Praça. Com isso pretende que seja instituído futuramente o
programa Adote um Campo, para que os campos, especialmente os de futebol, passem a
ser mantidos por pessoas físicas ou jurídicas interessadas. Assim, acreditamos que será
efetivamente atingida a função social da propriedade pública possibilitando a implantação,
preservação, ampliação e melhoria dos campos, que permanecerão à disposição da
comunidade local. Portanto, basicamente, esta alteração pretende usar a experiência de
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sucesso do programa Adote uma Praça para que nossos campos também passem a ter os
cuidados necessários para servir a população porto-alegrense.”
Diante disso, nós fizemos uma emenda, acompanhando o parecer da Procuradoria, para
que fique bem claro que o adotante não será o dono do campo, o campo ficará disponível
como é para a população em geral usar. Essa pessoa é, nos moldes, o prefeito da praça,
para ajudar a cuidar, ajudar a zelar, essa é a ideia deste projeto, é muito simples. Eu até
me surpreendi com o pedido de audiência pública, mas, a princípio, era isso, Presidente.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado, fiquei esclarecido também. Algum
inscrito, diretor Luiz Afonso?

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Neste momento, abrimos as
inscrições para quem quiser fazer uso da palavra por até cinco minutos. As inscrições
podem ser feitas no chat da plataforma Zoom.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Janta está presente na audiência?

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Não, ele informou que não
poderia estar.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Mas o Ver. José Freitas fez as vezes e muito
bem feito. Ver. José Freitas, parabéns pela sua explanação.

VEREADOR JOSÉ FREITAS (REP): É muito simples, e esse é o sonho de ver os nossos
campos e praças do jeito que estão ficando, bem limpos, em condições para as pessoas
usarem.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Reiteramos se alguém da
comunidade deseja fazer algum pronunciamento, senão, Sr. Presidente, vamos
encaminhando para o encerramento da audiência pública.
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Hoje fomos brindados com a explanação do Ver.
José Freitas, valeu a pena a audiência pela sua rica explanação. Parabéns, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente audiência.

(Encerra-se a reunião às 19h11min.)
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