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PARECER CONJUNTO N° 2177/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 187/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, que institui 
as Olimpíadas Estudantis na Rede Municipal de Ensino no âmbito do Município de 
São Paulo e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A Comissão de Administração Pública se posicionou favoravelmente ao projeto.  
Segundo a justificativa do autor, o projeto busca a promoção da integração, do 
intercâmbio e da confraternização dos participantes das Unidades Escolares, por 
meio da prática esportiva e da inclusão social com intuito de que as atividades da 
citada Olimpíada torne-se parte do cotidiano dos estudantes.  
Nota-se que a presente propositura tem como objetivo beneficiar os alunos de toda 
a rede municipal de ensino, fomentando a prática de esportes, aumentando a 
sociabilidade, estimulando o trabalho em equipe e servindo de laboratório para a 
descoberta de novos talentos para o esporte nacional.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o nosso parecer.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Sala das Comissões reunidas, 15/10/2013  
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