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PARECER CONJUNTO N° 092/2022 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 77/2021. 
O presente projeto, de autoria do nobre Vereador Professor Toninho Vespoli, concede 

a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo ao atleta de Decatlo 
Felipe Vinícius dos Santos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

Segundo a justificativa do projeto, Felipe Vinícius dos Santos, ou Felipe dos Santos, 
como é conhecido mundialmente, nasceu no bairro de Guaianases, São Paulo, em 30 de julho 
de 1994. Competiu mundialmente no decatlo, nas olimpíadas de Tóquio 2020. A competição 
nessa categoria é uma das modalidades mais difíceis, pois consiste na disputa de dez provas 
do atletismo, que são: 100 metros rasos; salto em distância; arremesso de peso; salto em 
altura; 400 metros rasos; 100 metros com barreiras; lançamento de disco; salto com vara; 
lançamento de dardo; e 1500 metros. Felipe estudou na EMEF Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, escola pública da rede municipal de ensino, na zona leste da cidade, 
onde descobriu o talento que tinha para poder competir na categoria. Começou a treinar com 
12 anos de idade e após se destacar, conquistou a oportunidade de treinar no centro olímpico. 
Em 2011 começou a ganhar notoriedade mundialmente, pois ficou na 3ª posição no 
Campeonato Mundial Juvenil, quefoi disputado na França. Sagrou-se campeão Pan-Americano 
Júnior em 2013 e Ibero-Americano em 2014 e 2018, além do 2º lugar no Campeonato sul-
americano em 2021. Ainda é o recordista brasileiro nos jogos Pan-Americanos. Em seu feito 
mais recente, disputou as Olimpíadas de Tóquio, onde ficou na 18ª classificação. Mesmo com 
todas as dificuldades encontradas e o atletismo ser tão pouco popular no Brasil, fato que 
acarreta a falta de incentivos, o decatleta Felipe dos Santos conseguiu colocar o Brasil nos 
holofotes nesta categoria. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que o presente projeto é meritório e merece prosperar, eis que 
homenageia um atleta que tem promovido e representado em alto desempenho o Brasil nas 
competições internacionais, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
óbices, tendo em vista que o objeto da propositura respeita os instrumentos normativos 
orçamentários vigentes, assim como está alinhado com os dispositivos legais relativos à 
matéria fiscal. Portanto, o parecer é favorável. 

Sala das Comissões Reunidas, 09.03.2022. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Ver. CELSO GIANNAZI (PSOL) 

Ver. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

Ver. ADRIANO SANTOS (PSB) 

Ver. SANDRA SANTANA (PSDB) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. ISAC FELIX (PL) 
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Ver. JAIR TATTO (PT) 

Ver. JANAÍNA LIMA (NOVO) 

Ver. FABIO RIVA (PSDB) 

Ver. ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO (PSOL) 

Ver. GILBERTO NASCIMENTO (PSC) 

Ver. MARCELO MESSIAS (MDB) 

Ver. DANILO DO POSTO DE SAÚDE (PODEMOS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/03/2022, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

