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PARECER N"

EMENTA:

AIJTORIA:

COAUTORIA:

SUBSTITUTIVO:

0s1412021 o s. N" 051412021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 9112021, que "Dispõe sobre a ciaçáo
do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol

ProÍissional do Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros".
Deputado ALAN KARDEC.
Deputado WILSON SANTOS.

Substitutivo Integral no 01.
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RELATOR(A): DEPUTADO(A) \

I - RELATÓNTO:

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n." 9112021, de autoria

do Deputado ALLAN KARDEC e coautoria do Deputado WILSON SANTOS, cuja

ementa "Dispõe sobre a criaçdo do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento

do Futebol ProJissional do Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros",

iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do

Processo n" 13512021, Protocolo n'72712021, lido na 2u Sessão Ordinária (1010212021),

cumpriu pauta: 1610212021 à 2410212021.

Cumprida a primeira pauta, o projeto foi encaminhado à Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto que exarou parecer de mérito

favorável à aprovação, na 3u reunião extraordinária do dia 2710412021, tendo sido

aprovado em lu votação pelo Plenário desta Casa de Leis na 24u Sessão Ordinária do dia

t210512021.

Cumpriu a segunda pauta: l9l}5l202l à 0910612021, apos os autos foram

encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer

quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do dia

2310812021foi apresentado Substitutivo Integral no 01, visando promover adequações,

que exarou parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei (PL) no 9112021, de

autoria do Deputado ALLAN KARDEC e coautoria do Deputado WILSON SANTOS,
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nos termos do Substitutivo Integral no 01, em 3110812021, conforme Parecer no

83012021, folhas 25 a 3O/verso.

Em 0llO9l2)2l, os autos foram enviados ao Núcleo Social, conforme

artigo 369, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, para a Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, para a emissão de novo parecer quanto ao

mérito da iniciativa.

E o relatório.

II _ PARECER:

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo 26, XXVIII

da Constituição do Estado de Mato Grosso - Promulgada em 05 de outubro de 1989 -

D.O. 1811011989.

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art.369, inciso III, do Regimento

Interno, manifestar-se quanto ao mérito de todas as proposições oferecidas à deliberação

da Casa e assuntos concernentes a educação e instrução pública ou particular a tudo que

disser respeito ao desenvolvimento educacional, artístico e desportivo.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será arquivado. No

sezundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura

deverá ser apensada.

De acordo com o que foi disponibilizado no acervo na internet ot intranet

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, observa-se a falta de registro, no

sistema mencionado, de outro projeto de lei que possa abarcat conteúdo semelhante

(análogo ou conexo) ao da propositura em epígrafe. Além do mais, de igual forma,

baseando-se nas matérias que foram apresentadas ao verificar o acervo de leis estaduais,

não foi possível identificar norna vigente com teor idêntico ao da propositura

mencionada, nos termos do art. 194 e 195 do RI/ALMT.
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A presente proposição, nos termos do Substitutivo Integral no 01, visa

dispor sobre a criação do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol

Profissional do Estado de Mato Grosso "Ranulpho Paes de Barros".

Em sua justificativa, o autor fundamenta a iniciativa com os seguintes

argumentos:

Trata-se de proposiçdo legislativa, que tem por objetivo a criação do

Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Profissional do

Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Baruos.

O fotnento ao lazer e ao turismo regional será fortalecido com a ruelhoria do

Campeonato Estaduql de Futebol Profissional em Nctsso Estado com o

reconhecimento da qualidade do mesnxo que irá gerar empregos,

investünentos diverso e lazer à nossa população.

Passo ct explanar sobre q necessidade do.fomento do futebol profissional no

Estatlo dc Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso possui grandes times profissionais de.futebol aptos

a figurar no panteão do esporte nacionql, mas, contudo, carecem de

incentivofinanceiro efetivo para atingir esse nível.

Esse ano de 2.02t, como exetnplo, unx time defutebol profissional do Estado

galgou o direito de participar do campeonato nacional de .futebol em sua

primeira divisdo.

Para isso contou com o apoio.financeiro de empresas e torcedores que lhe

perntitiram a ntelhoria de ,sua capacidade técnica e profissional.

O esporle profissional, futebol, em nosso Estado possui ampla possibilidade

de atingir o mesmo feito e, com isso, desenvolver o esporte e o turismo pora

Íodos.

O projeto de lei deterntinq a destinação de verbas a serem previstas na Lei

Orçamentária Anual - LOAS para esse objetivo, que poderá, ainda, ser

acrescido de valores enviados por ouÍros órgãos.

O repasse clos valores para ct Federação Mato-grossense de Futebol

obrigará a user tais valores em suas despesas normqis, com a devida

prestação de contas aos orgãos Públicos e, em contrapartida, terá de

destinar de suas cotas de patrocínio, no mesmo valor, em repasse

igualitários para os titnes de .futebol cont a atividade de categorias de base

juvenil e.feminino.
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Essa exigência levará a formação de atletas profissionais do desporto que

irão ampliar a exposição de ,çuas carreiras, com o incentivo de iovens para

se cleclicarem ao desporto e, com isso, podendo melhorar a sua clualidade de

vida.

Certantente o desenvolvimento do futebol estadual profissional irá gerar

clesenvolvimento regional nas cidades polos que aluam, com a ampliaÇão do

núntero de torcedores e empresqs dispostas a investir nas suas agremiações.

Esse é o incentivo que o esporte profissional de futebol estadual necessita

para sua mel.hor estruÍurqção e atividade.

Diante do exposto, defendo que o incentivo oíicial ao desporto .futebol

profissional em nosso Estado irá contribuir para o desenvolvimento do

esporte, incentivando nossos jovens a ingressar nas carreiras futeholísticas

e, ainda, gerando renda e empregos locais e, por isso, apresento o presente

projeto de lei, e conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Reiteramos parte de nosso parecer n' 002212021, onde, fundamenta que no

estado de Mato Grosso a modalidade de futebol já foi representada por equipes que

disputaram grandes competições nacionais e alcançaram reconhecitnento das demais

unidades da federação. No entanto, ao longo do tempo foi marcado pela diminuição de

investimentos financeiros nas equipes, menor presença de torcedores nos estádios, que

por sua vez passaram a não conseguir rnais os resultados anteriomente obtidos'

Em 2021, como exemplo, um time de futebol profissional do Estado

(Cuiabá Esporte Clube) galgou o direito de participar do Campeonato Nacional de

Futebol em sua primeira divisão.

Por isso, contou com o apoio financeiro de empresas e torcedores que lhe

permitiram a melhoria de sua capacidade técnica e profissional'

O esporte profissional, futebol, em nosso Estado possui ampla possibilidade

de atingir o mesmo feito e, com isso, desenvolver o esporte e o turismo para todos.

Esse novo patamar alcançado pelo futebol no estado coincide com uma fase

devaloização do esporte por parte do governo do estado, que prevê um investimento de

100 milhões de reais nas ações da Secretaria de Cultura, Esporte eLazer.
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Hoje o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona

eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais e utiliza

da mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. No entanto, a

história do futebol não começou assim. O esporte trilhou uma longa jornada, sem

neúum tipo de glamour e com poucos holofotes, até chegar a esse patamar.

O futebol continua sendo um esporte que interessa a grande parte da

população brasileira, especialmente a mato-grossense, quer seja para sua prática, quer

seja apenas para comentar ou torcer paÍa a equipe favorita.

Portanto, diante do exposto, quanto ao mérito, na Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto

de Lei (PL) n' gll202l, de autoria do Deputado Allan Kardec e coautoria do Deputado

Wilson Santos, nos termos do substitutivo integral no 01, na forma apresentada.

É parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

-

PROPOSIÇAO No PARECER NO o.s. No

PL 9y2020 0514t2021 0514t2021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 9112021, que "Dispõe sobre a criação

do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol

Profissional do Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros".

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, posiciono-me

pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei (PL) n' 9112021, de

Autoria do Deputado Allan Kardec e coautoria do Deputado Wilson
Santos, nos termos do substitutivo integral no 01, na forma apresentada.

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PELA REJEIÇÃO.

PREJUDICIDADE _ ARQUIVO.

X
tr
T

SPMD/NUS/CECTD/ALMT, em _ de

hsts
(_
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IV . FOLHA DE VOTAçÃO - SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA:

ANEX.S: i sugsrtTu,Ilvo lN'f tsGI{At. N' 0l .

@ ravoúvEr. prÇÃo flpnBruorcIDADE/AReuIVo

SISTEMA

VOTO DO RELATOR:

TIEMBROS TITULARES

WILSON SANTOS
Presidcnte

fui,rôô §ilüÂ
Vice"Presidente

DR. JOAO

FAISSAL

vÀr-ornSARRANcô

(cApiTULo vrrr, ARTrco t94, § úNIco E/ou ARITGo 195, § 2).

l-l cor.rrnÁnroeoRELAToR{xÁt)} l-l *u*oro

S.o,;;';;;;;.,;;; E;;';;";;;;
l-l coNrnÁnro ,ro RELAToR { rÃ{)) l-l otroro

I aon,oRELAT.Rí\r]r, l-l o*ur...,n,

! coNrnÁnro e.o RELAToR Í&-,io) ! *u*oro

ü;;;il;;;.;;; --*-ün*,,u,u.ii.
eo npl,croR { *'.ri(>, [-l *u*oro

m;;,;;;;'ô*,.,ii,"*-- ü;-;il;i;;
l-l coNtnÁnroeonpLetontsÁo). @*"roro

N'EI\IBROS SUPLENTES ASSINATUMS

I ICOMOREI-A'Ir r 'oR (iilsi). l-l o*uaura,o,-

t---'l l-l coNrnÁnroeoRELAT.R{\Áo} T *uroto
EDUARDO BOTELHO

DR.-óiMÉNEí -- -

PAULO ARAUJO

GILBERTO CATTANI

.;;;;^;;,',',,----- ü;;;;".i;a
[--l coNrnÁnto ,ro RELAIoR Í rÂo] [-l *n*oro

! ao*oRELAroRi:rrr) [-l n*uru*a,o.

Í-l coNrnÁr.to eo RELAToR { r,io) Í-l *u,roro

l--l .o* o *rroro* rn,tt; tr;;;il;;
[--l coNrnÁnro ro RELAToR {}.;i{}) l-l *ororo

ALLANKARDEC
[-lconrnÁnroeoREL^'roR{§,ií)} [*uroro

Certifico que foi designado o Deputado para relatar a presente matétía.

DEPUT SANTOS
da Comissão

proposição:Iarnovaoo E np.rrtra»o

DANIELE TONDO FAVRETO
Secretária da Comissão
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Encaminha-se à SPMD:

FINAL da

VIERDA CUNHA FILHO

COM O RELATOR (rllli. PRESENCIAL
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Pennanente

,a


