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MOÇÃO

Moção de Solidariedade

 

O Vereador José Freitas, nos termos do ar�go 87, inciso VII e ar�go 95, ambos do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa Legisla�va, a aprovação da
presente MOÇÃO DE APOIO AO PL 469/2022 de Autoria do Senador Alexandre Silveira de Minas Gerais
que altera o Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, para prever o crime de rixa em
decorrência de eventos espor�vos. bem como o seu envio bem como o seu envio ao Presidente do
Senado Federal, Senhor Rodrigo Pacheco, ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, o Senhor
Arthur Lira e ao Presidente do par�do dos Republicanos a nível Estadual, o Deputado Federal Carlos
Gomes. 

 

Exposição de Mo�vos

 

As brigas nos estádios de futebol deixam muitas ví�mas. Mas engana-se quem vê dentre delas apenas
aquelas que vemos as pressas sendo carregadas para as ins�tuições hospitalares. As ví�mas também são
o mercado, que deixa de consumir um produto �picamente brasileiro, as crianças que deixam de pra�car
o esporte bretão, desaconselhados por seus pais visto que a violência impera, a saúde pública que, além
de ter de abrigar as ví�mas diretas da violência, acolhem diariamente pessoas vi�mas da obesidade,
consequência da falta de prá�ca de esporte. Percebem que o lastro deixado por estes atos são muito
maior que se imagina?

 

Nesta senda, foi protocolado dia 08 de março o projeto de lei nº 469/2022 no Senado Federal que cria a
pena de dois a quatro anos de reclusão para quem par�cipar de rixa em decorrência de
eventos espor�vos, dentro ou fora de estádios, ginásios ou outros locais u�lizados na prá�ca espor�va,
sendo que a pena pode ser de quatro a oito anos em caso da rixa ter ocorrido morte.

 

Destarte, observa-se que legislações como estas possuem o intuito de preservar praças espor�vas de
vândalos. Este fenômeno não é recente e chega cada vez mais presentes aos estádios gaúchos, mais
especificamente, Porto-alegrenses.

 

Outrossim, o art. 41-B do Estatuto do Torcedor criminaliza a conduta de promover tumulto, pra�car ou
incitar a violência, ou invadir local restrito aos compe�dores em eventos espor�vos, com pena de
reclusão de um a dois anos e multa. O Código Penal prevê o crime de rixa, em seu art. 137, que prevê a
pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. Ambas as penas são demasiadamente brandas
para coibir um crime de consequências tão nefastas para o espírito espor�vo e para a sociedade como
um todo.
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Por fim, o obje�vo desta Moção de Apoio é promover o bem da família, para que não se perca o hábito
de pais e filhos, de mãos dadas irem aos parques espor�vos sem a companhia do medo. Conto com o
apoio dos meus pares para a devida aprovação.

Porto Alegre, 29 de março de 2022.

 

José Freitas, Vereador.

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
29/03/2022, às 14:11, 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 0360362 e o código CRC CD4B1B72.
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