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PARECER N°395/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 297/2017. 

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, institui o 
Projeto Inscrição Solidária para Corridas, Caminhadas e Ciclismo de Rua de São Paulo, e dá 
outras providências. 

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

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes foi favorável ao substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O projeto obriga a empresa e/ou órgão organizador de eventos como corridas, 
caminhadas e ciclismo de rua da cidade de São Paulo a reservar 5% da cota máxima de 
inscrições para atletas de baixa renda do município. O atleta interessado nesse benefício 
deverá comprovar a sua situação de baixa renda por meio de comprovantes de inscrições em 
programas sociais governamentais, alunos de escolas públicas, universidades públicas e/ou 
atestado de pobreza. 

A propositura ainda prevê no seu artigo 2º que os eventos de corrida de rua, 
caminhada e/ou ciclismo de rua que comprovadamente não tenham cobrança de inscrições 
estarão dispensados do recolhimento dos valores à Secretaria da Fazenda do Município de 
São Paulo. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar eis que visa ao bem estar 
físico, mental e social do indivíduo e da coletividade por meio de atividades esportivas, sendo, 
portanto, favorável o parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 10/04/2019. 

Edir Sales (PSD) - Presidente 

Celso Giannazi (PSOL) 

Gilberto Natalini (PV) 
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Noemi Nonato (PR) 

Patrícia Bezerra (PSDB) - Relatora 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/04/2019, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


