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Proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas
em eyentos esportivos realizados em estádio, ginásios
e demais ptóptios públicos espottivos e dá outtas
providências.

ACàman Municipal de Cascavel, Estado doPannâ, aprova:

Art. 10 Esta lei proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos seguintes bens

públicos esportivos de tesponsabilidade do Podet Público Municipal.

I- estádio Olímpico Regional;
II- campo de futebol Ninho da Cobra;
III- Ginásio de Esporte Setgio Mauro Festugato;
IV- Ginásio de Esporte Odilon Reinhart @airro Neva);
V- Ginásio de Espotte Ftancisco Pian (Baitro São Cristóvão);
VI- demais própdos esportivos sob a tesponsabilidade do Podet Público Municipal.

Paúrgrafo único. A proibição prevista flo ca?ilt atinge âpenas a venda e o coÍrsrüno na

parte interna dos bens citados nos Incisos I, II, III, IV, V e VI deste atigo.

Art. 2" No que tange a venda e o consumo em próprios esportivos patticulares Íica

responsável pelo estabelecimento, manter sistema de segutaíç e o controle de venda e

coflsumo de bebidas alcoólicas, cabendo ao responsável respondet por qualquet ato ilegal ou
inftacional que poÍ ventuÍa .vret a ocorÍer.

Art. 3" Esta lei entÍa em vigor noveÍrta dias após a sua publicaçáo oficial.

PalâcioJosé Neves Fotmighieri, 65" anivetsário de Cascavel.

Cascavel, 3 de outubro de 2017.
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Justificativa

Â Constituição Federal eleva os municípios â uma posição de grandeza e

protagonismo rio cenâno jutídico, dotando-lhes de autonomia pata legislar sobre assuntos de

seuinteresse. Nesse sentido, artigo 30 da Constituição Federal de 1988, in uerbis:

I - le§slar sobre assuntos de iruteresse local;

Âlém da mafttz constitucional da competência legal e matedal, também cumpre
ressaltar aLerOrgànica Municipal. Em um primeiro momento, o artigo 19 assim dispõe sobre
as matérias de competência privativa dessa Casa de Leis:

Art. í 9 Ao Município conpeÍe prouer a retpeito de seu peealiar interesse e berz-estar de sua

populaç'ã0, mbendo-/he, piuatiuamente, dentre oiltras, as seguintes atribuições:

I - legislar sobre axantos de interesse local;

II - saplenentar a legtskção Federal e Estadaal no que couber;

No tocante à proibição de bebida alcoóltca nos estádios a lei 10.671., de 15 de maio
de 2003 que dispõe sobre o Estatuto de Defesa Do Torcedor,tÍa;t^ em seu artigo 1,3-A, inciso
II, sobte as condições de acesso e permanência do torcedor no recinto espottivo estabelecendo
a proibição de portar bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibihtar a

prâttca de atos de violência.

Dessa forma, o ptojeto de lei que ora apresentamos objetiva a proibição de

bebidas alcoólicas nos ginásios e estádio do município, indo de encontÍo com o que dispõe a

LeiFedetal1,0.671/2003, pois como sabemos, o coÍrsumo excessivo de bebidas alcoólicas está
enúe os fatores que contÍibuem para diversos malefícios sociais, inclusive os alarmantes
números da violência. E, infelizmente, essa situação é visível nos estádios e ginásios de
espoftes.

Pottanto, pretendemos impot o Poder de Polícia Àdministtativa do Município
cdando a atuação preventiva por meio de normas limitadotas ou sancionadoras da
daqueles que utilizam bens ou exercem atividades que possam afetar a coletividade.
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