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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
 

 

 

Altera o inciso IX do caput do art. 3º e inclui § 2º no ar�go 3º e § 6º no art. 6º da Lei nº 12.583, de
9 de agosto de 2019, estabelecendo a possibilidade de adoções de campos, inclusive os de
futebol.

 

 

 

SEI: N° 034.00050/2021-04

 

 PROCESSO: Nº 0236/21

PLL: 074/21

 

                               Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto, em epígrafe, de autoria do Vereador José
Freitas.

 

                              O presente projeto, em análise, visa a inclusão na legislação - Lei nº 12.583, no art. 3º,
inciso IX – da possibilidade de adoção de campos de futebol por pessoas fisícas ou jurídicas, sem que haja
privilégio de uso dos campos por parte dos adotantes.

 

                             O projeto recebeu Parecer Prévio da Procuradoria desta C.M.P.A, que concluiu que a
proposição apresenta vício de iniciativa.

 

                             Posteriormente, a matéria foi encaminhada  à Comissão de Constituição e Justiça, que
por sua vez emitiu Parecer sobre a tramitação do Projeto, segundo a Relatora “existe óbice, à tramitação do
mérito da presente proposição, bem como à Emenda nº 01”.



 

                             Em apertada síntese, é o relatório.

 

                             Em relação ao mérito da Proposição, o projeto pretende seja instituído futuramente o
programa ‘Adote um Campo’, especialmente os de futebol, e que passem a ser mantidos por pessoas físicas
ou jurídicas interessadas.

 

                             No tocante à competência desta Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos
e Segurança Urbana, já superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá
ocorrer com base no que está previsto no art. 40 do Regimento Interno desta CMPA.

 

                                 Podemos considerar  equipamentos esportivos um elemento específico para a prática
de um esporte, como piscina, quadra, ginásio, pista de atletismo e campo de futebol.           

 

 

                                 Nessa linha, entendemos já estar contemplada na Lei nº 12.583, no art. 3º, inciso IX,
mesmo que de forma implícita a questão suscitada no Projeto e na Emenda em análise.

 

                               Ante ao exposto, apesar de considerar relevante e meritório o tema suscitado, voto
contrário ao Projeto  e a Emenda nº 1, por entender que a matéria já está abrangida na lei acima citada.

 

 

                                                          Porto Alegre, 09 de março de 2022.

 

 

                               Vereador Cassiá  Carpes
                                  Relator

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio Dornelles Carpes, Vereador, em
10/03/2022, às 09:54, 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 0351117 e o código CRC 5F087252.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 077/22 – CEDECONDH con�do no doc 0351117 (SEI
nº 034.00050/2021-04 – Proc. nº 0236/21 – PLL nº 074/21), de autoria do vereador Cassiá Carpes, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 12 de maio de 2022, tendo ob�do 04 votos
FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela Rejeição do Projeto e da Emenda nº 01.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: CONTRÁRIO

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: CONTRÁRIO

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  
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12/05/2022, às 15:31, 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 0381913 e o código CRC 40B314EC.
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