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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 PARECER Nº         /21 - CCJ

 

Assegura o pagamento da metade do preço do ingresso efe�vamente cobrado do público em
geral (meia-entrada) em cinemas, teatros, shows, feiras, exposições, casas de espetáculos e
eventos culturais e espor�vos realizados no Município de Porto Alegre aos servidores públicos
a�vos e ina�vos da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, da Polícia Penal do
Rio Grande do Sul, do Ins�tuto-Geral de Perícias e da Guarda Municipal.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, autuado no SEI sob o nº 222.00017/2021-40, de autoria
do Vereador Alexandre Bobadra.
 
O presente Projeto de Lei, para além de dar o devido reconhecimento a essa nobre classe de servidores, sem os
quais a sociedade estaria desguarnecida e à mercê da marginalidade, tem a finalidade de garan�r, ao público em
geral, maior proteção e segurança nos ambientes ar�s�cos, culturais e espor�vos, pois, com o desconto proposto,
sempre haverá um agente de segurança pública presente nos locais de realização dos eventos de entretenimento,
contribuindo para a segurança do próprio evento e para a manutenção da lei e da ordem pública.

A Procuradoria da Casa, no parecer nº 369/21, documento 0262818 concluiu que:

 

“No caso, não vislumbro razão para a desigualação material a fim de beneficiar os servidores
públicos indicados na proposição. No entanto, não se pode pelas razões expostas (precedentes
judiciais) acima apontar a existência de manifesta incons�tucionalidade que impeça a tramitação,
nessa fase inicial, da proposição legisla�va em análise. ”

 

Com todo o respeito, este Relator, discorda do posicionamento da Procuradoria da Casa, entendendo pela
Incons�tucionalidade do presente projeto nos termos abaixo.
 
Lei Federal n° 12.933/13, dispõe sobre o bene�cio do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas
com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos ar�s�co-culturais e
espor�vos.
 
Se o Legislador Federal não incluiu como beneficiário da Meia Entrada os servidores públicos aqui incluídos, não
haveria espaço para o legislador municipal, com fundamento em sua competência suplementar (ar�go 30, II da CF).
Assim, entende este Relator que, ampliar os beneficiários da meia entrada, sob pena de converter a competência
suplementar do Município em competência concorrente.
 
A competência suplementar do Município aplica-se, nas matérias de competência legisla�va da União ou dos
Estados, àquilo que seja secundário ou subsidiário rela�vamente à temá�ca essencial tratada na norma superior,
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sem perder de vista a necessidade de ser questão de interesse predominantemente local.
 
Assim, a ampliação de beneficiários da meia-entrada não é aspecto secundário ou acessório da norma estadual.
 
Por essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que a Lei Municipal que trate de matéria cuja competência é do
legislador federal ou estadual está, ao desrespeitar a repar�ção cons�tucional de competências, a violar o princípio
federa�vo.
 
É o relatório
 
Desta forma a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça conclui pela existência de óbice de natureza jurídica para a sua
tramitação.

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 09/09/2021, às
15:04, 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 0275996 e o código CRC A2C65910.

Referência: Processo nº 222.00017/2021-40 SEI nº 0275996

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 145/21 – CCJ con�do no doc 0275996 (SEI nº 222.00017/2021-40 – Proc. nº
0067/21 - PLL nº 013), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  14 de
setembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
14/09/2021, às 16:27, 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 0277635 e o código CRC 5DDA6523.

Referência: Processo nº 222.00017/2021-40 SEI nº 0277635

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

