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PARECER  Nº 1844/2017  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 302/2015. 

Iniciativa do Vereador Conte Lopes, o projeto de lei em pauta objetiva dispor sobre a 
obrigatoriedade de realização dos treinos e jogos no período matutino ou vespertino para o 
Atleta Aprendiz dos Clubes Formadores de Atletas, ficando disponível um período para a 
frequência escolar do aluno. 

Consoante o texto, o horário para a realização de treinos e jogos em Centros de 
Formação de Atletas, Clubes formadores de Atletas e Escolinhas de Futebol deverá ser 
compatível, por grupos e categorias de atleta, com as atividades do ensino obrigatório das 
crianças e jovens, ocorrendo em período matutino ou vespertino e de forma alternada com a 
frequência escolar. 

Nos casos de desrespeito aos dispositivos da lei o infrator estará sujeito às seguintes 
penalidades: advertência por escrito, com notificação para imediato saneamento da 
irregularidade; se permanecer a irregularidade, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
na falta da providência necessária, suspensão das atividades na área de formação do Atleta 
Aprendiz. O projeto prevê a forma de atualização do valor da multa 

Os Centros de Formação de Atletas deverão apresentar placas em local de fácil 
visualização, como as áreas de atendimento, para informação dessas obrigações. O Conselho 
Tutelar será o responsável pela fiscalização do cumprimento da lei. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
a fim de retirar dispositivo que viola a autonomia de outro ente federativo; fixar o valor da multa 
e da respectiva forma de atualização monetária. 

São poucos os clubes desportivos que, nos seus projetos de formação de atletas, 
incluem a garantia de condições para que crianças e jovens tenham a devida formação escolar. 
Trata-se, portanto, da não observância do direito à Educação. 

A garantia de acesso à Educação deve ser preocupação tanto de agentes públicos 
quanto da sociedade civil. Fundamental, portanto, que o Poder Municipal zele pelo 
cumprimento dos princípios da legalidade por entidades desportivas. O Conselho Tutelar, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Em relação aos aspectos que esta Comissão deve analisar, frisamos que a iniciativa é 
adequada ao interesse público e, portanto, somos de parecer favorável, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 06 de dezembro  de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Alfredinho - (PT) 

Antônio Donato - (PT)  - Relator 

Fernando Holiday - (Democratas) - Contrário 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0302/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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

