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PARECER Nº 1707/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0466/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa dos Nobres Vereadores Celso Jatene e Gilson 
Barreto, que altera a Lei nº 11.822/95, a qual estabelece normas para a utilização, pela 
comunidade, dos prédios escolares integrantes ao patrimônio municipal, unicamente para 
incluir os centros esportivos nas regras de utilização comunitária de áreas públicas. 

A referida Lei nº 11.822/95 prevê a possibilidade de uso dos prédios escolares pela 
comunidade local durante os finais de semana, feriados e férias escolares. Essa possibilidade 
permanece inalterada em seus termos. 

De acordo com a proposta, a comunidade poderá utilizar os Centros Esportivos 
Municipais em horários e espaços compatíveis com seus respectivos funcionamentos, de 
acordo com regulamentação específica que atente para as peculiaridades desses 
equipamentos, a ser expedida pelo Executivo, devendo a recusa ao uso ser formalmente 
justificada. 

O projeto estabelece, ainda, que os grupos de escoteiros ou bandeirantes filiados à 
União dos Escoteiros do Brasil ou à Federação de Bandeirantes do Brasil terão preferência na 
utilização dos referidos centros esportivos. 

Já em 1995 participando deste Nobre Colegiado, o Vereador Aurélio Nomura, com os 
demais colegas à época, aprovaram o texto da Lei n° nº 11.822/95, de lavra do Vereador 
Gilson Barreto, co-autor desta propositura, a qual em absolutamente nada modifica o uso dos 
prédios escolares conforme estabelecido no precitado texto legal, bem assim a autonomia das 
escolas para isso, mas estende as mesma possibilidades aos Centros Esportivos Municipais, 
ampliando para a comunidade o uso de prédios públicos. 

O discrimen para estabelecer a preferência  e não exclusividade  aos grupos de 
escoteiros e bandeirantes é justificado pelo fato de que esses grupos desenvolvem junto aos 
jovens valores semelhantes àqueles buscados pelo esporte: companheirismo, solidariedade, 
superação, respeito à natureza etc. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/09/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


