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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E 

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 004/16. 

De autoria do Nobre Vereador Celso Jatene o Projeto de Resolução nº 004/16 "dispõe 
sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar "1% 
PARA O ESPORTE", e dá outras providências." 

De acordo com a propositura, compete à Frente Parlamentar "1% PARA O ESPORTE" 
desenvolver estudos destinados a fixar na Lei Orgânica do Município porcentual mínimo do 
orçamento municipal para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e, sem 
prejuízo de outras atribuições decorrentes de sua natureza institucional, realizar estudos e 
debates e adotar providências no sentido de sugerir, discutir e propor um porcentual do 
orçamento municipal que possa: 

I - além do custeio da Secretaria, proporcionar a promoção de programas voltados a 
crianças, jovens, adultos e idosos que buscam o esporte tanto como prática social e recreativa, 
como aqueles que buscam desenvolvimento no alto rendimento; 

II - ampliar a implantação de atividades e serviços que fortaleçam e complementem a 
ação esportiva, com a utilização de políticas públicas de inclusão social; 

III - ampliar o incentivo fiscal para o patrocínio de projetos esportivos, cuja renúncia é 
originalmente do orçamento de SEME; 

IV - permitir a manutenção, modernização e o uso de tecnologia de ponta nos centros 
esportivos municipais; 

V - permitir aprimorar o conhecimento dos técnicos da Pasta, com cursos de 
atualização e de capacitação em áreas específicas; 

VI - recompor o quadro de servidores de carreira da Pasta; 

VII - ampliar, aprimorar e intensificar a fiscalização dos clubes da comunidade; 

VIII - exercer com excelência a gestão nos centros esportivos e nos centros 
educacionais unificados; 

IX - viabilizar o planejamento e a execução orçamentária, propiciando maior eficiência 
na aplicação dos recursos. 

A Frente Parlamentar "1% PARA O ESPORTE" organizará debates, simpósios, 
seminários e outros eventos atinentes à sua temática. 

A Frente Parlamentar "1% PARA O ESPORTE" será composta por Vereadores da 
Câmara Municipal de São Paulo, que a ela aderirem voluntariamente, e será aberta a todos os 
partidos políticos nela representados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste Projeto de Lei, não obstante na forma de um SUBSTITUTIVO. 

De acordo com a justificativa apresentada, "o intuito de criar um amplo debate, com 
número expressivo de Vereadores e também com a participação da sociedade civil, que 
objetive alcançar a necessidade de tornar obrigatória a previsão anual no orçamento do 
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Município de ao menos 1% destinado às atribuições legalmente afetas à Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Recreação. 

O estímulo à prática do esporte é essencial. Já está mais do que comprovado o seu 
poder de transformação na busca de uma vida mais saudável, pois reduz a probabilidade do 
aparecimento de doenças e contribui para a formação física e psíquica do ser humano, seja 
qual for a sua idade, raça ou sexo. Além disso, o esporte é também fator relevante de inclusão 
social, e deve ser adotado como forma de promoção da paz social." 

No âmbito da análise da Comissão de Administração Pública, pelo exposto e 
considerando a iniciativa de relevante interesse público, esta Comissão consigna voto 
FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, considerando os aspectos que lhe 
compete analisar, também se posiciona favoravelmente à aprovação da propositura conforme 
SUBSTITUTIVO apresentado pela CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor 
à aprovação da propositura, posicionando-se com parecer favorável a sua aprovação nos 
termos do substitutivo apresentado pela CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas, em 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ANTONIO DONATO - PT 

FERNANDO HOLIDAY - DEM 

ANDRÉ SANTOS - PRB 

ALFREDINHO - PT 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

ALINE CARDOSO - PSDB 

ARSELINO TATTO- PT 

CELSO JATENE - PR 

ISA PENNA - PSOL 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

AURÉLIO NOMURA - PSDB 

RODRIGO GOULART - PSD 

RICARDO NUNES - PMDB 

OTA - PSB 

RODRIGO GOMES - PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2017, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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