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PARECER Nº 689/2009 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 428/08. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart,  institui o Programa 
“São Paulo – Capital Brasileira do Esporte”, a ser desenvolvido pelo Poder Público e 
realizado, anualmente, com o objetivo de incentivar a prática desportiva, a atividade 
física, a integração pela Paz e a revelação de atletas. 
A propositura estabelece que o programa ora instituído e suas atividades terão por 
objetivo: 
I – promover atividades esportivas, em casa uma das Subprefeituras; 
II – promover a “Virada Esportiva”, evento que acontecerá anualmente, no mês de 
setembro, conjugada às comemorações do Dia Mundial da Paz (21 de setembro), ao 
longo de 24 horas ininterruptas objetivando incentivar a população paulistana a 
praticar algum tipo de atividade física; 
III – promover atividades e campeonatos esportivos amadores, capazes de divulgar o 
programa “São Paulo – Capital Brasileira do Esporte” nas diversas modalidades; 
IV – incentivar empresas, clubes e associações a adotarem jovens com potencial para 
o esporte e para o atletismo, proporcionado condições para que se desenvolvam na 
pratica do esporte com vistas a representar o município em competições oficiais, 
inclusive nas Olimpíadas; 
V – adequar e dotar o Município de equipamentos esportivos em todas as modalidades, 
capazes da qualificar a Cidade de São Paulo para vir a sediar Olimpíada; 
VI – preservar a memória do esporte e dos esportistas brasileiros, através da captação 
e exposição permanente de acervo em museus. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se incentivar a prática desportiva, a atividade 
física, a integração pela Paz, a revelação de novos atletas e a preservação da memória 
do esporte. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
Favorável, pelo exposto, o parecer. 
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