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JUSTIFICATIVA  
PL 0198/2013  
  
Os Clubes da Comunidade foram criados com o objetivo de desenvolver, no âmbito 
do Município de São Paulo, o “Programa Municipal de Desenvolvimento do Esporte 
Comunitário”, com atividades no campo desportivo, da recreação e do lazer. Ao 
longo do tempo porém, a utilização da maioria dos Clubes deixou de ser feita pelos 
cidadãos da comunidade local, pois a permanência de frequentadores de péssima 
índole e comportamento antissocial acabou por afastar as famílias.  
Os equipamentos esportivos, vestiários, sanitários, áreas de recreação, lanchonetes 
e piscinas estão sendo utilizados por maus elementos que fazem uso de drogas e 
bebidas e afastam dos Clubes as pessoas de bem, as crianças, os alunos e famílias 
inteiras. Certos Clubes passaram a ser frequentado por traficantes, tornando o local 
em um verdadeiro reduto sem lei e sem ordem.  
Um dos exemplos é o Clube Escola Vila Maria, C.E.E. Thomaz Mazzoni, sito à Praça 
Jânio da Silva Quadros, 150, com uma área de 104.874m², e com uma estrutura 
que engloba: 1 campo de futebol com arquibancada, 1 cancha de bocha, 1 ginásio 
esportivo, 1 piscina de recreação, 1 piscina olímpica, 1 pista de caminhada, 1 
quadra poliesportiva coberta, 2 quadras poliesportivas descobertas e 1 sala 
multiuso. Possui também as seguintes modalidades: ginástica para adultos, 
alongamento, ginástica localizada, ginástica para terceira idade, hidroginástica, 
pilates, jump, Tai Chi Chuan, balé, futsal, ginástica artística, karatê. Este Clube, no 
entanto, deixou de receber as famílias e os cidadãos que costumeiramente 
frequentavam o local pois foi tomado por maus elementos que já chegaram a 
promover desordem e quebra-quebra.  
A utilização do Clube não está sendo feita de forma a permitir o máximo de 
aproveitamento, pois com receio a comunidade se afasta, sem ser observada a 
prioridade de utilização para as escolas públicas, para as crianças e para a terceira 
idade. Desta forma, apenas com o policiamento diário e ininterrupto será possível 
devolver o Clube da Comunidade para os cidadãos e para todos aqueles para os 
quais os Clubes foram criados.  
O Prefeito da cidade de São Paulo, Excelentíssimo Senhor Fernando Haddad, tem 
afirmado que a Guarda Civil Metropolitana deverá ter maior contato e se aproximar 
mais da comunidade e esta é, portanto, uma oportunidade que vai ao encontro do 
ideal da administração municipal. Além de dar apoio, segurança e preservar o 
espaço público, os GCMs estarão presentes na vida da comunidade.  
Pela alta relevância do tema proposto, requeiro a aprovação dos nobres colegas 
desta Casa de Leis.  
 


