
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

PODER LEGISLATIVO 
CNPJ Nº 04.807.294/0001-19 

_________________________________________________________________ 
 

AV: Doutor Lauro Sodré, nº 30, Bairro: Centro, CEP: 68.635.000– São Domingos do Capim- 
Estado do Pará – E-mail camarasec17@gmail.com 

 

 

ILMO. SR. PAULO ALBINO MOREIRA DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA. 

INDICAÇÃONº002/2021. 

Autor: Vereador RAIMUNDO ALCI RIBEIRO DO NASCIMENTO. 

Senhor Presidente e demais vereadores,  

Honrado em cumprimentá-los, sirvo-me do presente para 

apresentar indicação, nos termos do Art. 116 do Regimento Interno1 desta 

casa de Leis, para que depois de obedecida as formalidades legais e 

regimentais em vigor neste legislativo, seja sugerido ao chefe do Poder 

Executivo a: 

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação se faz necessária em virtude do Conselho 

Municipal de Esportes e Lazer (CMEL) ser um órgão colegiado, de natureza 

permanente, criado por meio de Lei ou Decreto Municipal, que tem por 

finalidade elaborar e desenvolver, em conjunto com a Prefeitura Municipal, os 

projetos destinados à promoção das atividades esportivas, bem como 

fiscalizar o seu andamento, contribuindo para a elaboração de políticas 

 
1 Art. 116. Indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse 

público aos Poderes Competentes. 

Parágrafo único. Não será objeto de deliberação, as indicações cujas providências indicadas 

sejam de domínio público, estarem sendo providenciadas, ou terem sido anunciadas pelos 

órgãos competentes. 
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públicas municipais relacionadas ao esporte, exercendo o controle social e 

auxiliando na melhoria da gestão, da qualidade e da transparência das 

políticas públicas de esporte executadas no Município.  

Nobres vereadores, inegável que o lazer e o esporte são direitos 

sociais tão importantes quanto a educação, saúde e alimentação e, por isso, 

estão previstos na Constituição Federal de 1988 no capítulo II, artigo 6°. O 

cotidiano do mundo atual coloca o gestor público diante do desafio de 

ofertar programas de lazer e recreação com bases em iniciativas consistentes 

e significativas para atender, de maneira responsável, à expectativa da 

sociedade, por meio de uma ação qualificada, que tenha origem no princípio 

de maior socialização e democratização dos bens culturais da humanidade. 

Os esportistas de São Domingos do Capim querem ser ouvidos, querem ter 

seus direitos sociais e políticos respeitados, querem novas perspectivas de vida 

e realização. 

Assim, cabe ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer, dentre 

outras, a elaboração do seu regimento interno, a colaboração com os órgãos 

públicos e privados que atuam diretamente com o Esporte e Lazer, a 

participação e auxílio ao Poder Executivo Municipal na deliberação de 

assuntos de interesse do Esporte e Lazer, ajudar na elaboração do calendário 

anual de atividades esportivas e de lazer, estabelecendo suas diretrizes e a 

atuação na formulação de estratégias e controle da execução das Políticas 

Públicas para o Esporte e Lazer, articuladas com as esferas públicas 

pertinentes. 
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Cabe esclarecer que, o Poder Legislativo gostaria de ele próprio 

ser autor de Projeto de Lei para a Criação do Conselho Municipal de Esporte 

e lazer no Município de São Domingos do Capim, PA. Contudo, consoante 

pacífico entendimento das Cortes Superiores, como referida lei importará em 

diretrizes e obrigações, de necessária observação, também para órgãos da 

Administração, é inconstitucional uma lei resultante de iniciativa parlamentar 

que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe 

do Poder Executivo. Logo a iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, 

ante o princípio da simetria em relação aos artigos 61, § 1º, II, “e”2, e art. 84, VI, 

“a”3 da Constituição Federal e os art. 36, I4 da Lei Orgânica Municipal.  

Ainda assim, considerando a importância do tema, segue a 

presente Indicação, sendo que, por sugestão, juntamos a mesma minuta de 

Lei da “Criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer”.  

 

 
2 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 

Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição.  

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica 

ou aumento de sua remuneração; 
3 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VI - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento 

de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
4 Art. 36 — São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 

I — Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica e a fixação ou aumento de remuneração dos seus 

servidores; 
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