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PARECER - VOTO

Dispõe sobre a meia entrada, com desconto de 50% (cinquenta por cento) nos eventos
artísticos (cinema, teatro, shows, feiras, exposições, eventos culturais, esportivos e casas de
espetáculos) realizados nesta capital, para os integrantes das Forças de Segurança Pública do
Estado (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Policia Civil e Policia Penal e Instituto Geral de
Perícias), bem como para os agentes Guarda Municipal, mediante apresentação de identidade
funcional.

A indicação do presente projeto de lei busca assegurar o pagamento da metade do preço do ingresso
efetivamente cobrado do público em espaços culturais para os servidores das categorias destacadas na
ementa supramencionada.

 

I – RELATÓRIO

Em breve síntese, o projete visa conferir reconhecimento aos servidores da categoria da segurança, por meio
da concessão do benefício da meia-entrada para eventos culturais que ocorrem na capital dos gaúchos.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

Quanto a análise técnico-jurídica dos requisitos para a formalização e aprovação da indicação em exame,
cabe apenas destacar que se trata de um pleito legítimo, de competência desta Casa Legislativa, nos termos
do que prevê o art. 39 do Regimento Interno desta Casa. Nesse sentido, salvo melhor juízo, deve prosseguir
sem qualquer ressalva de natureza formal.

Cabe a presente Comissão, no entanto, deter-se na análise do mérito da indicação.  Conforme destacado, o
projeto intenciona valorar os agentes da segurança pública que servem a população, haja vista que possuem o
dever constitucional de agir sempre que necessário.

 

III – CONCLUSÃO

Resta evidente o nobre intuito deste projeto de lei que busca reconhecer o serviço de uma categoria
essencialmente importante aos cidadãos porto-alegrenses.  Contudo, a concessão (sem contrapartida estatal),
extravasa o âmbito da administração pública, de modo que suas dimensões versam sobre o livre exercício da
atividade econômica e a livre iniciativa (art. 1º, inciso IV, art. 170, caput, e § único, e art. 174 Da CFRB/88).
Além disso, o subsídio da meia-entrada, atinge aquele cidadão que não possuindo o mesmo benefício,
passaria a pagar o reflexo da medida usufruída pelo servidor. Acrescenta-se ainda que a Lei Federal n°
12.933/13 já elenca os seus beneficiários e sobre esses, o município tem direcionado suas políticas públicas.

 

Diante do exposto, opina-se pela REJEIÇÃO da indicação.   

Sala das Sessões, segunda – feira, 29 de novembro de 2021 



14/02/2022 16:45 SEI/CMPA - 0309359 - Parecer - Voto

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=335374&inf… 2/2

Ver. Mariana Pimentel (NOVO) 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 29/11/2021,
às 17:39, 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 0309359 e o código CRC 13E36123.

Referência: Processo nº 222.00017/2021-40 SEI nº 0309359

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) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 147/21 – CECE con�do no doc 0309359 (SEI nº 222.00017/2021-40 – Proc.
nº 0067/21 - PLL nº 013), de autoria da vereadora Mari Pimentel, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 02 de dezembro de 2021, tendo ob�do 02 votos FAVORÁVEIS e 01 voto
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto. 

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: NÃO VOTOU

Vereador Giovane Byl: CONTRÁRIO

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
14/02/2022, 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 0341466 e o código CRC CB457829.

Referência: Processo nº 222.00017/2021-40 SEI nº 0341466

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

