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PARECER N° 1174/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 302/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Conte Lopes, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização dos treinos e jogos no período matutino ou vespertino para o 
Atleta Aprendiz dos Clubes Formadores de Atletas, ficando disponível um período para a 
frequência escolar do aluno. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo que efetuou as seguintes alterações: "(i) excluir a determinação de 
que o Ministério Público de São Paulo, órgão integrante da Administração Pública direta 
estadual, fiscalize a observância ao disposto na propositura em tela a fim de não violar a 
autonomia de outro ente federativo, e (ii) fixar o valor da multa cominada às entidades 
indicadas no art. 1º da propositura, assim como o índice de reajuste a ela aplicado, tendo em 
vista que, em atendimento ao Princípio da Legalidade, tal valor não poderia ser definido pelo 
Decreto regulamentador". 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O presente projeto prevê que os Centros de Formação de Atletas, Clubes formadores 
de Atletas e Escolinhas de Futebol deverão apresentar uma carga horária de treinamentos por 
grupos e categorias de Atleta Aprendiz de forma a ser compatível com o período escolar, ou 
seja, o horário de treino deverá ocorrer no período matutino ou vespertino, sendo obrigatória a 
reserva de um dos períodos para a frequência escolar do atleta. 

A propositura ainda elenca as penalidades que vão desde a advertência por escrita, 
multa até a suspensão das atividades na área de formação do atleta aprendiz. A fiscalização 
do teor desse projeto ficaria a cargo do Conselho Tutelar e do Ministério Público, esse último 
retirado do texto do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Segundo a justificativa do projeto "em regra não existe qualquer preocupação do 
agente em regularizar a situação do jovem, pois não há qualquer documentação que formalize 
o vínculo com o responsável pela Escola de Futebol e muito menos com o Clube que o 
mantém ou que o recebe para treinamento ou estágio. Como decorrência desta informalidade, 
nenhuma responsabilidade em relação ao adolescente é assumida, nem aos seus direitos 
fundamentais básicos como o estudo, matrícula na escola e frequência escolar, ou quanto aos 
direitos trabalhistas e previdenciários". 

A Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional da Secretaria Municipal da 
Educação compartilha o entendimento de que é necessário garantir que os educandos, que 
estejam inseridos neste tipo de programa, não tenham sua frequência ou aprendizados 
prejudicados por conta dessas atividades. Portanto, criar a obrigatoriedade dos treinos serem 
realizados no período matutino ou vespertino, reservando um dos períodos para que o atleta 
possa continuar seus estudos, parece razoável, sendo importante ressaltar que as escolas da 
rede pública efetuam o acompanhamento das faltas de seus estudantes e que no caso de 
ausências que não possam ser justificadas, o Conselho Tutelar é obrigatoriamente cientificado. 
Diante do exposto e considerando a necessidade de se garantir a frequência e o 
aproveitamento escolar dos alunos da Rede Municipal de Educação que participam do 
programa Atleta Aprendiz, a Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional da 
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Secretaria Municipal da Educação se posicionou favoravelmente à sanção da presente 
propositura. 

Em virtude 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 parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 14/08/2019. 

CLAUDINHO DE SOUZA (PSDB) 

ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente - Abstenção 

GILBERTO NASCIMENTO (PSC) 

JAIR TATTO (PT)- Relator 

TONINHO VESPOLI (PSOL) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/08/2019, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


