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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 087.00031/2020-46

 

Tomba como patrimônio cultural material e imaterial do
Município de Porto Alegre o Centro Estadual de
Treinamento Esportivo – CETE –, localizado na Rua
Gonçalves Dias, 628.

  

Senhor Presidente CEFOR,

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Marcelo
Sgarbossa que obje�va o tombamento do Centro Estadual de Treinamento Espor�vo - CETE.

Segundo consta da Exposição de Mo�vos (fl. 02-04), o autor da proposição esclarece que:
“Fundamentado nessa base legal e visando a salvaguardar o patrimônio cultural de Porto Alegre é que,
por sua história, apresenta-se este Projeto de Lei dispondo sobre o tombamento do Centro Estadual de
Treinamento Espor�vo – CETE –, localizado no Bairro Menino Deus, no Município de Porto Alegre, cuja
história começou em 1963, com a desapropriação de uma grande área localizada na Rua Gonçalves Dias,
628.  Trata-se de um espaço público importan�ssimo para o seu entorno, que inclui os Bairros Menino
Deus, Azenha, Praia de Belas e Medianeira, bem como para toda a cidade de Porto Alegre”.

Por sua vez, a Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 560/19, entendeu que “o
projeto não parece conter manifesta incons�tucionalidade ou ilegalidade a obstar a sua regular
tramitação”. Contudo, foi apontada inconsistência técnica no PLL, posto que a proposição visa realizar o
tombamento do CETE enquanto bem imaterial, sendo que o mesmo se cons�tui em um bem material do
Estado. Destarte, foi colocado como condição para sua regular tramitação a re�rada da expressão
“imaterial” do corpo do projeto.

Já a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ) em seu Parecer nº 018/20, de lavra do
Vereador Mendes Ribeiro, deliberou, por maioria, pela existência de óbice jurídico para tramitação do
projeto em comento (fls. 14-21), tendo em vista que “não compete ao Poder Legisla�vo a edição de lei
estabelecendo o tombamento de determinado bem, sob pena de infringência ao princípio cons�tucional
que estabelece a independência e separação de Poderes, insculpido no ar�go 2' da Cons�tuição Federal”.

Vindo tal proposição à apreciação da CEFOR, cumpre atentar, inicialmente, que após as
manifestações da Procuradoria e da CCJ sobre o projeto foi aberto prazo ao autor da proposição para
contestar as objeções colocadas. Todavia, o mesmo abriu mão, expressamente, do prazo para tanto (fl.
23). Assim, teve o vereador proponente a oportunidade de sanar o vício apontado pela Procuradoria da
Casa, porém, silenciou nesse sen�do, mantendo-se a irregularidade nesse tocante.

Ademais, foi apontada pela CCJ afronta ao princípio cons�tucional da separação de
poderes, tendo em vista a inicia�va ser de competência exclusiva da seara do Poder Execu�vo, razão pela
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qual manifestamo-nos pela sua rejeição. 

 

Sala de Reuniões, ____ de ______________ de 2020.

 

 

Vereador Idenir Cecchim,

Presidente e Relator.

 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 30/03/2020, às 13:02,
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 0135344 e o código CRC 8D2F4CA6.

Referência: Processo nº 087.00031/2020-46 SEI nº 0135344

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 050/20 – CEFOR – con�do no documento 0135344 (SEI nº 087.00031/2020-
46 – Proc. nº 0255/19 – PLL 119), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de junho de 2020, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela sua rejeição.

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: Não votou

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 26/06/2020, às
19:30, 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 0149671 e o código CRC 7A010A9C.

Referência: Processo nº 087.00031/2020-46 SEI nº 0149671

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

