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PARECER Nº 560/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE SOBRE O PROJETO DE LEI 192/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Aurélio Nomura, dispõe sobre o 
pagamento de premiação em pecúnia aos atletas vencedores de corridas de rua, maratonas, 
meias maratonas e congêneres no município de São Paulo, quando a inscrição estiver 
condicionada ao pagamento de valores, e dá outras providências. 

Trata-se de projeto de lei que visa obrigar que as provas de corridas de rua (como 
maratona, meia maratona e congêneres) que exijam cobrança de valores que condicionam a 
inscrição dos atletas ofereçam premiação em dinheiro aos seus vencedores nas categorias 
gerais e por faixa etária, tendo que destinar o equivalente a, pelo menos, 10% do valor 
arrecadado através das inscrições. Do valor destinado às premiações se propõe a seguinte 
proporcionalidade: 70% para premiações da categoria geral (masculina e feminina) e 30% às 
premiações por faixa etária (masculina e feminina). 

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

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Lazer e Gastronomia, 
manifestou-se favoravelmente. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar pelas razões que seguem. 

Quando há cobrança nas inscrições para a prova, sendo esta uma condicionalidade da 
proposição, a premiação em dinheiro é justa, uma vez que os atletas arcam com custos de 
manutenção, equipamentos, treinamentos e deslocamentos para a participação na prova, e 
ainda incentiva a prática desportiva na medida em que a premiação também pode ser um fator 
motivador para o exercício físico. Além disso, também há o entendimento de que a maioria 
destas provas são patrocinadas por empresas de produtos e serviços ligadas ao esporte, 
portanto não inviabiliza as provas. 

Diante do exposto, posicionamo-nos favoravelmente à propositura. 

 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 13/04/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/04/2016, p. 239 
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