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PARECER N° 267/2017 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 199/2014 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Patrícia Bezerra, estabelece 

condições para o funcionamento das Escolas de futebol e assemelhadas, e a participação de 
atletas em formação, entre 05 e 17 anos de idade, em partidas oficiais ou treinamentos de 
Campeonatos, no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável à aprovação da propositura. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes emitiu parecer favorável à aprovação da 
propositura. 

O projeto visa regularizar uma atividade desportiva que é o sonho de vários 
adolescentes e crianças, e que, se efetuado de maneira regrada, vinculada à educação, pode 
proporcionar às crianças um crescimento e amadurecimento coadunado com a formação 
escolar. 

A importância da propositura advém da possibilidade de prejudicar crianças que são 
afastadas de suas famílias para tentar carreira de jogador de futebol profissional. Com a 
regularização desta atividade, haverá saneamento desta questão. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar uma vez que regularizando uma 
atividade desportiva com importante impacto na cultura deste País, que envolve milhares de 
crianças e jovens, vem a incentivar uma prática saudável para o seu futuro, bem como a 
inserção em um ambiente social acolhedor e produtivo. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 19/04/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/04/2017, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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