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PARECER 2410/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 466/2019. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Celso Jatene e Gilson 
Barreto, que "altera a Lei Municipal nº 11.822, de 26 de junho de 1995, que estabelece normas 
para a utilização, pela comunidade, dos prédios escolares integrantes do patrimônio municipal, 
unicamente para incluir os centros esportivos nas regras de utilização comunitária de áreas 
públicas." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha o projeto, "[...] a experiência exitosa 
da Lei Municipal nº 11.822, de 26 de junho de 1995, considerando que é princípio da Lei 
Orgânica a integração da Comunidade para o desenvolvimento de atividades como educação, 
saúde, esporte e cultura, como se vê dos artigos 207, 213, 225, 226, 229, 230, entendemos por 
bem estender as regras de utilização dos prédios escolares, já em funcionamento, para os 
prédios em que estão instaladas unidades esportivas, resguardadas, é claro, suas 
características peculiares por meio de decreto regulamentador e de acordo com o 
entendimento que vier a ter o Executivo, nos mesmos moldes do que já é feito com os prédios 
escolares por meio do Decreto nº 36.832, de 1997." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
legalidade do projeto. 

Nos termos do projeto, as regras vigentes referentes ao uso de prédios públicos - em 
horários e espaços compatíveis com seus respectivos funcionamentos - também deverão ser 
seguidas pelos Centros Esportivos Municipais, no que couber, e conforme regulamentação 
específica a ser definida pelo Executivo. 

Ademais, ainda há previsão de que, nesses novos horários de funcionamento dos 
centros esportivos, deverá ser dada preferência ao desenvolvimento de atividades executadas 
por grupos de escoteiros ou bandeirantes filiados à União dos Escoteiros do Brasil ou à 
Federação de Bandeirantes do Brasil. 

Ante o exposto e não deixando de considerar um estudo mais detido pela Comissão 
Educação, Cultura e Esportes, cujas competências guardam maior proximidade com tema em 
questão, no mérito que cabe análise à Comissão de Administração Pública, FAVORÁVEL é o 
parecer. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 04.12.2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Alfredinho - (PT) 

André Santos (REPUBLICANOS) 

João Jorge - (PSDB) 

Janaína Lima - (NOVO) 

Zé Turin - (REPUBLICANOS) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/12/2019, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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