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PARECER Nº 1615/2021 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 750/2019

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Professor Toninho Vespoli, visa
alterar a Lei nº 15.993 de 17 de abril de 2014, que institui as Olimpíadas Estudantis na Rede
Municipal de Ensino no âmbito do Município de São Paulo e dá outras providências.

De acordo com o art. 1º, fica acrescido § 1º e § 2º ao artigo 2º da Lei nº 15.993 de 17
de abril de 2014, que passaria a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A competição será realizada anualmente e dirigida aos alunos da rede pública
municipal, que cursem do 1º ao 9º ano do Ensino Municipal.

"§1º - As Olimpíadas Estudantis serão realizadas no período entre os meses de maio a
setembro, sendo vedada sua realização fora do período determinado neste parágrafo. (NR)

§2º - Cada Diretoria Regional de Ensino constituirá uma comissão, composta por no
mínimo  03  (três)  professores  de  educação  física,  para  supervisionar  a  organização  e  a
realização dos jogos. (NR)"

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer
pela  legalidade  com  apresentação  de  substitutivo  "pelo  qual  propomos:  i)  transformar  a
proposta em norma com conteúdo mais geral e abstrato; ii) suprimir a disposição que impunha
obrigação  ao  Executivo  de  regulamentar  a  Lei,  vez  que  o  entendimento  jurisprudencial
consagrado é no sentido de que tal dispositivo viola o Princípio da Separação entre Poderes; e
iii) adequar o projeto à técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar nº 95/98".

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de
sua  execução  serão  cobertas  por  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.

Favorável,  portanto,  é  o  parecer,  nos  termos  do  substitutivo  da  Comissão  de
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 17/12/2021.
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