
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER N° 1976/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 297/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, institui o Projeto 
Inscrição Solidária para Corridas, caminhadas e ciclismo de rua de São Paulo, e dá outras 
providências. 

Trata-se de projeto de lei que visa a criação do Projeto Inscrição Solidária para 
Corridas, caminhadas e ciclismo de rua de São Paulo, com o qual se pretende, como consta na 
justificativa, incluir o cidadão atleta, profissional ou não, que participa de programas esportivos 
da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação nos eventos de corrida de rua que 
acontecem frequentemente na cidade de São Paulo possibilitando a participação em 
competições locais com a isenção de inscrição. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo, apresentado com o objetivo adaptar o texto substituindo o 
caráter de obrigatoriedade de reserva de 5% das inscrições ao Projeto Inscrição Solidária para 
Corridas, pela possibilidade de se conceder tal percentual de inscrições para atletas de baixa 
renda do Município. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, manifestou-se favoravelmente, na forma do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, uma vez que incentiva a prática de esportes, 
promove a melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas e também contribui à 
prevenção de doenças oriundas da obesidade e problemas cardiovasculares. Desta forma, 
incentiva a prática de hábitos saudáveis, sendo, portanto, favorável o parecer, na forma do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/12/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/12/2018, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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