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PARECER CONJUNTO Nº 1200/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 720/2020.

De autoria  do  nobre  Vereador  João  Jorge,  o  presente  projeto  de  lei  dispõe  sobre
concessão de uso de área municipal ao Clube Atlético Juventus".

A proposta objetiva autorizar a concessão de uso de áreas públicas pertencentes ao
município,  situadas  na  Mooca,  ao  Clube  Atlético  Juventus,  independentemente  de
concorrência, pelo prazo de 40 (quarenta) anos.

Segundo a justificativa da proposta, as referidas áreas já eram objeto de concessão
autorizada pela Lei n° 9.123/80, pelo mesmo prazo que ora se busca autorizar. Dessa forma,
acrescenta que o Projeto de Lei nada mais é que a autorização para a renovação de uma
concessão já existente. Ademais, explica que o Clube Atlético Juventus é uma sociedade civil
que  tem  por  objetivos  sociais  a  prática  e  divulgação  de  todos  os  esportes,  mais  o
desenvolvimento de atividades sociais, recreativas e culturais, no sentido de conseguir criar um
ambiente de convivência sadia, fraterna e pautada nos princípios da solidariedade humana,
destacando que é um dos mais fortes e tradicionais símbolos da capital paulista, representando
um enorme patrimônio desportivo-cultural para a cidade.

Não obstante,  relata  que  tais  medidas,  além de  não  acarretarem qualquer  tipo  de
prejuízo aos moradores das imediações,  permitirão que o Cube Atlético  Juventus continue
proporcionando  à  comunidade  a  possibilidade  de  praticar  esportes  e  usufruir,
convenientemente, de suas horas de lazer e cultura.

Por fim, destaca que haverá contrapartida em favor do Poder Público, já que o projeto
prevê a obrigatoriedade da cessão das instalações do Clube sempre que solicitadas e a título
gratuito, para a realização de eventos promovidos pelo Poder Público.

Considerado legal pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a
proposição foi encaminhada para análise das Comissões: de Política Urbana, Metropolitana e
Meio Ambiente; de Educação, Cultura e Esportes; e de Finanças e Orçamento, a fim de ser
analisada, conforme previsto no inciso II, III, e VI do art. 47 do Regimento Interno desta Casa.

A  Comissão  de  Política  Urbana,  Metropolitana  e  Meio  Ambiente  manifesta-se
favoravelmente  à  aprovação do  projeto  de lei  em apreço,  reconhecendo a importância  do
referido equipamento urbano e social, que integra o Sistema Municipal de Áreas Protegidas,
Áreas Verdes e Espaços Livres instituído pelo Plano Diretor Estratégico, e que contribui, ainda,
para a preservação da memória e da identidade da cidade.

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que a propositura  merece  prosperar,  uma vez  que  se  trata  da  permanência,  por  meio  de
concessão, de relevante equipamento esportivo e de lazer para a região.

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor,
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei  correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-se com parecer favorável
à proposição.

Sala das Comissões Reunidas, 1º/12/2020.

Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente



Arselino Tatto (PT)

Fábio Riva (PSDB)

José Police Neto (PSD)

Toninho Paiva (PL)

Comissão de Educação, Cultura e Esportes

Claudinho de Souza (PSDB)

Jair Tatto (PT)

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT)

Gilberto Nascimento (PSC)

Toninho Vespoli (PSOL)

Comissão de Finanças e Orçamento

Antonio Donato (PT)

Adriana Ramalho (PSDB)

Ricardo Teixeira  (DEM)

Rodrigo Goulart (PSD)

Isac Felix (PL)

Soninha Francine (CIDADANIA)

Atílio Francisco (REPUBLICANOS)

Este texto não substitui os publicados no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2020, p. 98, e em 17/12/2020,
p. 103.

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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