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PARECER Nº 54/2020 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER 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 pela 
legalidade na forma de substitutivo objetivando: (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 emitiu parecer favorável nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes exarou parecer favorável nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Em sua justificativa argumentou o autor, dentre outros, que aos atletas aprendizes são 
impostas rotinas de jogos e treinos extenuantes, que lhes impedem de frequentar diariamente 
as aulas nas escolas. Não há possibilidade também de que o Atleta-Mirim frequente o período 
noturno da escola, pois após o treino e jogos diários, o Atleta não tem condição física ou 
mental de ainda estudar à noite. Não há tempo disponível para a frequência escolar, já que os 
treinos ocorrem durante todo o dia, intercalados por jogos. Os Clubes de Futebol não respeitam 
o horário escolar do jovem atleta, cujos treinos e jogos ocorrem em ambos os períodos do dia e 
muitas vezes até à noite. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 12/02/2020. 

Edir Sales (PSD) - Presidente 

Celso Giannazi (PSOL) 

Gilberto Natalini (PV) 

Milton Ferreira (PODE) 

Noemi Nonato (PL) 

Patrícia Bezerra (PSDB) - Relatora 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/02/2020, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


