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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 211.00015/2022-42
INTERESSADO:
  

 

PARECER CONJUNTO Nº

CCJ, CEFOR, CUTHAB, CECE e CEDECONDH 

PROCESSO Nº: 211.00015/2022-42

  

 

Altera a ementa e o caput do art. 1º e inclui incs.
I e II no caput e § 2 no art. 1º, todos na Lei nº
12.233, de 28 de março de 2017, estabelecendo
que a obrigação de conceder desconto de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da inscrição
para os atletas idosos não se aplica às
promotoras de compe�ções definidas como
federações ou associações sem fins lucra�vos
nos casos em que as compe�ções espor�vas não
es�verem recebendo recursos de leis de
incen�vo ao esporte.

 

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, Projeto de Lei de autoria dos nobres vereadores
Mariana Hennig Pimentel, em coautoria com Márcio Ferreira Bins Ely, Airto João Ferronato, Bruna Liege
da Silva Rodrigues, Moisés da Silva Barboza e Mauro Cesar Zacher, que busca viabilizar a realização de
eventos espor�vos voltados ao público maior de 60 anos de idade. O projeto seguiu tramitação
regimental, recebendo parecer posi�vo da Procuradoria desta Casa. Foi encaminhado às comissões
conjuntas e fui nomeado relator. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2. A Cons�tuição Federal estabelece a competência legisla�va municipal no seu art. 30, o
qual estabelece a capacidade deste ente legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber. A proposição trata de alterações em legislação municipal,
que obriga os promotores de compe�ções espor�vas a conceder desconto de 50% (cinqüenta por cento)



sobre o valor da inscrição a atletas idosos e a para-atletas, de modo que a matéria proposta é de
competência municipal pelo interesse local.

3. A proposição legisla�va, a princípio, compete a qualquer vereador, nos termos do caput do
art. 61 da Cons�tuição Federal, art. 59 da Cons�tuição Estadual e art. 75, II, da Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, que confere “a inicia�va das leis ordinárias e das leis complementares [...] aos
Vereadores”. 

4. As exceções quanto a essas inicia�vas estão estabelecidas no art. 94 da Lei Orgânica do
Município, que fixa competência priva�va do Execu�vo para proposições que visem “a) criação e
aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica;
b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos; c) criação
e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública”. Não estando prevista no rol dos
assuntos de competência priva�va do Execu�vo, não há vícios de inicia�va na presente proposição.

5. Ademais, é meritório o projeto, como bem explicado pelos autores na exposição de
mo�vos:

O presente Projeto de Lei tem como obje�vo fazer uma adequação à realidade das compe�ções
espor�vas no Município de Porto Alegre, para viabilizar a realização de eventos espor�vos voltados
ao público maior de 60 anos de idade, tornando tais eventos economicamente viáveis.

Embora se reconheça o intuito da nobre legislação que se pretende alterar, percebeu-se que para se
manter possível a realização de tais compe�ções no Município, para que se mantenha a viabilidade
econômica da realização dos eventos, existe a necessidade de adequação do bene�cio
rela�vamente aos idosos para os eventos realizados por associações sem fins lucra�vos e as
federações. Respeitando, evidentemente, o fato de que tais compe�ções não sejam beneficiadas
com recursos públicos decorrentes de leis de incen�vo ao esporte.

Tal jus�fica�va considera o fato de que a par�r da entrada em vigor da Lei nº 12.233 houve
significa�va redução de eventos espor�vos em Porto Alegre. Como exemplo, citamos o campeonato
brasileiro de natação de master que com o advento da Lei nº 12.233 foi transferido para a cidade de
Caxias do Sul.

Essa compe�ção já havia sido realizada em Porto Alegre nos anos de 2013 e 2015, recebendo na
totalidade das duas edições mais de 1.200 atletas. A legislação na qual se pretende promover tais
alterações tem servido para re�rar receita do nosso Município, que deixa de receber centenas de
pessoas que viriam par�cipar das compe�ções, prejudicando inclusive o turismo na nossa capital.

Por outro lado, o bene�cio trazido pela Lei, ao afastar os eventos para as cidades vizinhas de Porto
Alegre, acaba por prejudicar o incen�vo à pra�ca espor�va no nosso Município.

Por essa razão, tais alterações são extremamente per�nentes e vão ao encontro do que foi pautado
em reunião da Comissão de Orçamento e Finanças desta Câmara de Vereadores.

6. Diante disso, não há óbices de natureza jurídica que impeçam de tramitação o presente, e
o projeto se apresenta meritório.

III. CONCLUSÃO

7. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação
do projeto e, no mérito, pela sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 11/07/2022,
às 14:20, 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 0411226 e o código CRC 560964FD.

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


Referência: Processo nº 211.00015/2022-42 SEI nº 0411226
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 050/22 – CCJ/CECE/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no 
doc 0411226 (SEI nº 211.00015/2022-42 – Proc. nº 0143/22 - PLL nº 071), de autoria do vereador Ramiro
Rosário, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação e
da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de
Deliberação Remota no dia 11 de julho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/07/2022, às 22:42, 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 0411633 e o código CRC 3BAA3DF2.

Referência: Processo nº 211.00015/2022-42 SEI nº 0411633

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

