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À Câmara de Vereadores 

Daniel Weber 
Presidente

Prezado

Encaminhamos anexo, sugestões propostas de emendas ap Projeto de Lei 

006/2019, que institui o Sistema de desporto e dá outras providências.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para maiores

esclarecimentos.

Atenciosamente,

Presidente do COMDICACAR
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RESOLUÇÃO COMDICACAR N° 024/2019
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Aprova sugestões propostas de emendas 

ao Projeto de Lei 006/2019 - que institui o 

Sistema de Desporto e dá outras 

providências.
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - 

COMDICACAR, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Municipal n° 7.889/2014 e 

suas alterações, e no Regimento Interno, e em conformidade com a deliberação da plenária 

ordinária realizada em 15 de agosto de 2019;

Considerando:

a) O que determina o inciso XVI , do art. 19, da Lei Municipal n° 7.889, de 23 de 

dezembro de 2014, atribuindo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Carazinho - COMDICACAR a competência de " Participar, acompanhar e 

deliberar sobre a elaboração de legislações municipais relacionadas à criança e ao 

adolescente, oferecendo apoio e colaboração co o poder legislativo";

b) A análise e discussão do Projeto de Lei 006/2019 - que Institui o Sistema de 

Desporto e dá outras providências, realizada pela Comissão de Políticas Públicas, em 

reunião realizada no dia 09 de agosto de 2019, na qual apresentou emendas aditivas, 

supressivas e modificativas ao referido projeto de lei;
c) A deliberação favorável, em plenária ordinária do COMDICACAR, do dia 15 de 

agosto de 2019, onde os textos foram apresentados, discutidos e aprovados por 

unanimidade pelo colegiado;

RESOLVE:

Art 1o Aprovar sugestões de emendas modificativas e aditivas ao Projeto de Lei 

006/2019 - que Institui o Sistema de Desporto e dá outras providências. i
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Parágrafo único. O texto das emendas é parte integrante desta Resolução.

COMDICACAR

Art 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Carazinho/RS, 15 de agosto de 2019.

Vania dos Santos 

Presidente do COMDICACAR
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O Projeto de Lei foi lido, analisado, discutido pela Comissão de Políticas 

Públicas, em reunião realizada no dia 09 de agosto de 2019, tendo a referida Comissão 

apresentado emendas aditivas, supressivas e modificativas ao PL 006/2019.
No dia 15 de agosto de 2019, em plenária ordinária do COMDICACAR, os 

textos foram apresentados, discutidos e aprovados por unanimidade pelo colegiado.

Sugestões de Emendas Aditivas:

Acrescenta ao Art. 3o, § 1o o inciso III;

III - enquanto sócio educativo, que contemplem atividades outras, como jogos recreativos, 

xadrez, ioga, capoeira, danças, slackline e outros.

Acrescenta ao Art. 3o, § 2o, os incisos VI à IX:
VI - desenvolver programas específicos para primeira infância;

VII - revitalizar e manter espaços públicos específicos, tais como ginásios, praças, parques, 

campos, quadras, associações de bairros e outros;

VIII - estimular a prática de atividades físicas;
IX - estabelecer parcerias com entidades públicos e privadas.

Acrescenta ao Art. 11, a alínea V e T;
i) um (1) representante da 39a Coordenadoria Regional de Educação - CRE;
j) um (1) representante de entidades sócio assistenciais que mantém em seus programas 

atividades esportivas.

Acrescenta ao Art. 16, o inciso "x”:
X - em subsídios para transporte e estadia de atletas e equipes detentoras de alvará; 

participantes de campeonatos local, regional, estadual e nacional.

Sugestões de Emendas Modificativas:

/Modifica o inciso V, do Art. 2°, que passa a ter a seguinte redação:

/
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V - diferenciação, consubstanciada no tratamento específico dado ao desporto educacional, 
profissional e não profissional;

Modifica o inciso 2o do § 1o do, do Art. 3o, que passa a ter a seguinte redação:
II - esporte escolar, praticados por todos os estudantes, iniciando-se nos anos iniciais do 

ensino fundamental, no ambiente escolar, visando à formação cidadã, referenciado nos 

princípios do desenvolvimento esportivo e de valores, podendo contribuir para ampliar as 

potencialidades para prática do esporte de rendimento e promoção da saúde

Modifica o inciso IX, do Art. 8o, que passa a ter a seguinte redação.

IX - elaborar o Plano Municipal de Desporto, observadas as diretrizes da Constituição 

Federal, as Leis e Normas Federais, da Lei Orgânica do Município, e desta Lei, ouvindo a 

Secretaria Municipal de Educação, a 39a Coordenadoria Regional de Educação e outras 

entidades integrantes do sistema;

Modifica o inciso VI, do Art.10, que passa a ter a seguinte redação:
VI - elaborar o seu Regimento Interno a ser homologado pelo Chefe do Poder Executivo;

Modifica a alínea T, do Art.11, que passa a ter a seguinte redação:

f) um (1) representante dos estudantes do Município, eleito em assembleia específica 

convocada por este colegiado, entre os Grémios Estudantis/Diretórios Acadêmicos da 

Educação Básica e Superior, legalizados e em funcionamento.

Modifica o caput, do Art.14, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 14, As pessoas físicas e jurídicas detentoras do Alvará ficam habilitadas a:

Carazinho, 15 de agosto de 2019.
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