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PARECER Nº 1554/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 199/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Patrícia Bezerra, estabelece 

condições para o funcionamento das escolas de futebol e assemelhadas, e a participação de 
atletas em formação, entre 05 e 17 anos de idade, em partidas oficiais ou treinamentos de 
Campeonatos, no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Dentre outros itens, a propositura estabelece que: 

* Nenhuma criança poderá frequentar a escolinha de futebol sem estar matriculada e 
cursar regularmente a escola; 

* O alojamento fornecido aos atletas que não residam em São Paulo deve garantir o 
direito à privacidade e, no máximo, duas pessoas por quarto, devendo haver um funcionário da 
escola, clube ou assemelhado durante 24 horas por dia; 

* Nenhum atleta menor de 14 anos poderá residir nos alojamentos sem a presença de 
um dos pais ou responsável legal; 

* É dever da agência, clube, escola ou assemelhado proteger os direitos laborais e o 
respeito pela integridade sexual do atleta em formação, sob sua responsabilidade; 

* Nenhum atleta em formação poderá trabalhar gratuitamente ou em troca do 
alojamento ou testes que venham a ser oferecidos; e, 

* O reembolso dos valores recebidos pela agência, escola ou clube, não poderá ser 
integral, mesmo que a título de custear dívidas relativas a viagens, alimentação ou moradia. 

Em sua justificativa, a Autora demonstra a preocupação com o trabalho infantil, 
presente no cenário brasileiro, inclusive dentro do mundo esportivo. 

Também há a nítida preocupação com as condições de moradia, bem como com a 
integridade física e psicológica dos atletas em formação. 

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

Tendo em vista a importância, relevância e elevado interesse público da propositura, 
que pretende coibir o trabalho infantil no meio esportivo, bem como proporcionar condições 
dignas de moradia e estudo, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação da propositura. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 09 de setembro de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/09/2015, p. 118 
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