
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1241/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0004/16. 

Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene, que visa 
instituir a Frente Parlamentar 1% PARA O ESPORTE. A citada frente parlamentar busca 
viabilizar um debate de maneira a tornar obrigatória a previsão de 1% do orçamento anual do 
Município para a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para seguir em tramitação. 

Frentes Parlamentares são "grupos suprapartidários de atuação voltada a uma 
atividade específica de interesse municipal ou do Parlamento. Têm tratamento autônomo em 
relação a qualquer Comissão Permanente ou Temporária. Atuam dentro ou fora das 
dependências da Câmara Municipal, de acordo com seu propósito" (in 
http://www.camara.sp.gov.br/atividade-legislativa/frentes-parlamentares/). 

Sob o aspecto formal, nada obsta a regular tramitação da presente proposta, que 
encontra amparo legal no art. 14, II e III, e no art. 34, IV, ambos da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo, bem como nos artigos 211, VII, 232, IV, e 237, parágrafo único, I, todos do 
Regimento Interno desta Câmara. 

Nos termos do art. 105, inciso XVI, do Regimento Interno, a matéria deverá ser 
submetida ao Plenário. 

Não obstante, é necessária a apresentação do seguinte Substitutivo, apenas com 
vistas a esclarecer que, ao final da presente legislatura, a frente parlamentar será extinta 
automaticamente. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte substitutivo. 

 

SUBSTITUTIVO Nº                                                         DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 0004/16. 
Institui a Frente Parlamentar "1% Para o Esporte", e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 

Art. 1º Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar 
"1% Para o Esporte". 

Art. 2º Compete à Frente Parlamentar "1% Para o Esporte" desenvolver estudos 
destinados a fixar na Lei Orgânica do Município, percentual mínimo do orçamento municipal 
para a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação e, sem prejuízo de outras atribuições 
decorrentes de sua natureza institucional, realizar estudos e debates e adotar providências no 
sentido de sugerir, discutir e propor um percentual do orçamento municipal que possa: 

I - além do custeio da Secretaria, proporcionar a promoção de programas voltados a 
crianças, jovens, adultos e idosos que buscam o esporte tanto como prática social e recreativa, 
como aqueles que buscam o desenvolvimento no alto rendimento; 

II - ampliar a implantação de atividades e serviços que fortaleçam e complementem a 
ação esportiva, com a utilização de políticas públicas de inclusão social; 
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III - ampliar o incentivo fiscal para o patrocínio de projetos esportivos, cuja renúncia é 
originalmente do orçamento da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação; 

IV - permitir a manutenção, modernização e o uso de tecnologia de ponta nos centros 
esportivos municipais. 

V- permitir aprimorar o conhecimento dos técnicos da Pasta, com cursos de atualização 
e de capacitação em áreas específicas; 

VI - recompor o quadro de servidores de carreira da pasta; 

VII - ampliar, aprimorar e intensificar a fiscalização dos clubes da comunidade; 

VIII - exercer com excelência a gestão nos centros esportivos e nos centros 
educacionais unificados; 

IX - viabilizar o planejamento e a execução orçamentária, propiciando maior eficiência 
na aplicação dos recursos; 

§ 1º A Frente Parlamentar "1% Para o Esporte" organizará debates, simpósios, 
seminários e outros eventos atinentes à sua temática. 

§ 2º A Frente Parlamentar ora criada manterá relações com outras frentes 
parlamentares similares. 

Art. 3º A Frente Parlamentar "1% Para o Esporte" será composta por Vereadores da 
Câmara Municipal de São Paulo, que a ela aderirem voluntariamente e será aberta a todos os 
partidos políticos nela representados. 

Art. 4º Os trabalhos da Frente Parlamentar "1% Para o Esporte" serão coordenados por 
um Presidente e um Vice-presidente, que serão escolhidos por decisão da maioria absoluta 
dos seus membros e exercerão o mandato até 31/12/2016, data do término da legislatura em 
vigor. 

Art. 5º As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas e, para possibilitar a mais 
ampla participação da sociedade, a Frente Parlamentar "1% Para o Esporte" utilizará todas as 
formas disponíveis de publicidade de seus trabalhos. 

Art. 6º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar ora criada, 
com sumário das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e encontros, para divulgação 
ampla na sociedade. 

Art. 7º A Frente Parlamentar extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor, ou seja, 
em 31/12/2016, podendo ser extinta antes do prazo, por meio da deliberação de dois terços de 
seus membros. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 29.06.16. 

Conte Lopes - PP 

Ari Friedenbach - PHS 

Mário Covas Neto- PSDB 

Arselino Tatto - PT- Relator 

Patrícia Bezerra- PSDB 

Gilberto Natalini - PV 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2016, p. 138 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

