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PROCESSO Nº 163647/2016 

INTERESSADO: COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO – CPB 

ASSUNTO: PROJETO TIME SÃO PAULO PARAOLÍMPICO 2016/2017 

 

 

 

Exmo. Senhor Governador,  

 

 

Submeto ao crivo de Vossa Excelência os presentes autos, que tratam da 

celebração de Termo de Fomento entre o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Estado 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, 

objetivando a renovação e continuidade do projeto Time São Paulo Paralímpico 

2016/2017, buscando o apoio planejamento, organização, execução, controle e 

avaliação das ações de suporte ao desenvolvimento esportivo de atletas paraolímpicos 

de alto rendimento.  

 

O projeto em comento, extremamente vitorioso, conseguiu resultados 

expressivos nas Paralímpiadas de Londres em 2012, ocasião em que a delegação 

brasileira foi premiada com 43 (quarenta e três) medalhas, das quais 25 (vinte e cinco) 

foram conquistadas pela equipe do Time São Paulo e, recentemente, nas Paralimpíadas 

do Rio de Janeiro, os resultados alcançados, da mesma forma, mostraram-se 

significativos, tendo a equipe obtido a marca de 30 (trinta) medalhas de um total de 72 

(setenta e duas).  

 

Portanto, objetiva-se formalizar novamente tal parceria, visando dar 

continuidade ao aprimoramento de nossos atletas do Time São Paulo, mantendo-os em 

condições de excelência nas competições nacionais e internacionais, além de apoiar 
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jovens atletas com potencial para alcançarem rendimento olímpico, com foco principal 

nas Paralimpíadas de Tóquio/2020. 

 

Mister se faz registrar que o parceiro em tela, in casu¸ Comitê Paralímpico 

Brasileiro, integra o Sistema Nacional do Desporto (inciso II do parágrafo único do 

artigo 13 da Lei federal nº 9.615, de 24 de março de 1998), sendo a única entidade 

brasileira responsável por organizar e viabilizar a participação da delegação brasileira 

em grandes missões esportivas Paralímpicas, tais como Jogos Paralímpicos, Jogos 

Parapan-Americanos e demais competições mundiais.  

 

Outrossim, em consonância com o disposto nos artigos 14 e 15 da Lei 

federal nº 9.615/98, o Comitê Paralímpico Brasileiro –CPB – é a única entidade que 

detém legitimidade para representar o desporto paralímpico brasileiro. 

 

Desta feita, s.m.j, diante da inviabilidade de competição entre as demais 

organizações da sociedade civil que atuam na área esportiva, resta incontroverso que o 

caso em tela se enquadra na hipótese de inexigibilidade de chamamento de público 

(artigo 31 da Lei federal nº 13.019/2014), como bem destacado pela Douta Consultoria 

Jurídica desta Secretaria de Estado (Parecer CJ/SEDPcD nº 91/2016).  

 

Cumpre anotar que o sucesso dessa parceria de longa data com o Comitê 

Paralímpico Brasileiro evidencia a capacidade operacional desta Pasta em acompanhar e 

executar o Projeto Time São Paulo, de sorte que resta devidamente cumprido o requisito 

do artigo 8, inciso I, da Lei federal nº 13.019/2014. 

 

Esclareça-se, por oportuno, em atenção ao comando legal preconizado no 

artigo 3º do Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016, que o ajuste em tela 

envolverá a transferência de recursos financeiros para o pagamento de bolsas a atletas e 
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atletas guias, de modo que não está contemplada a aquisição de bens de natureza 

permanente.  

 

A despeito do valor apresentado no Plano de Trabalho, o montante 

solicitado revela-se condizente com as atividades propostas e os níveis dos atletas que 

serão contemplados com as bolsas, sendo certo que os recursos necessários estão 

previstos no Plano Plurianual 2016-2019.  

 

Imperioso lembrar que esta Secretaria de Estado conta com o apoio do 

Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa de Deficiência (artigo 46 do Decreto 

estadual nº 52.841/2008, com alterações posteriores). 

 

Diante de todo o exposto, Vossa Excelência de acordo com a presente 

proposição, peço vossa aprovação para formalização da avença.  

 

Na oportunidade, renovo-lhe protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

São Paulo,    de dezembro de 2016 

 

 

 

 

LINAMARA RIZZO BATTISTELLA 

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

 

  

 

 


