
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PR 0004/2016 
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, órgão municipal responsável 

não só por toda a política pública da área na Cidade de São Paulo, inclusive aquela 
desenvolvida nos Centros Educacionais Unificados - CEUs, o que inclui o desenvolvimento de 
programas dos mais variados esportes, os quais sempre precisam ser ampliados tais como o 
Revirando a Virada, Temático de Artes Marciais, programas especiais para pessoas da terceira 
idade, apoio operacional a quase duzentas corridas de rua por ano, realizando 30 delas, mas 
também pela manutenção e operação de 50 Centros Esportivos espalhados por toda a Cidade, 
alguns em áreas de grandes dimensões, tais como o Centro Esportivo Tietê e o Centro de 
Esportes Radicais, além do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, pela fiscalização de 
aproximadamente 280 Clubes da Comunidade, e de aproximadamente 1.000 Ruas de Lazer, 
dentre outras tantas atividades relevantes, na qual se insere o incentivo fiscal ao esporte, tem 
sido, ano após ano, contemplada com as menores parcelas do orçamento municipal. 

O presente projeto tem, assim, o intuito de criar um amplo debate, com número 
expressivo de Vereadores e também com a participação da sociedade civil, que objetive 
alcançar a necessidade de tornar obrigatória a previsão anual no orçamento do Município de 
ao menos 1% destinado às atribuições legalmente afetas à Secretaria Municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação. 

O estímulo à prática do esporte é essencial. Já está mais do que comprovado o seu 
poder de transformação na busca de uma vida mais saudável, pois reduz a probabilidade do 
aparecimento de doenças e contribui para a formação física e psíquica do ser humano, seja 
qual for a sua idade, raça ou sexo. Além disso, o esporte é também fator relevante de inclusão 
social, e deve ser adotado como forma de promoção da paz social. 

Por tais razões e, certo da importância do presente projeto, o autor conta com o apoio e 
participação de todos os Senhores Vereadores para sua aprovação. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/05/2016, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

