COMISSÃO DO ESPORTE

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. Deputado Federal Luiz Lima)

Requer que a Comissão do Esporte
solicite ao Presidente da Câmara dos
Deputados a criação de Comissão Especial
para debater e votar o PL 591/2019, no qual
se encontra apensado o PL 1730/2019, de
minha autoria.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 34, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito que a Comissão do Esporte elabore requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados para criar a Comissão Especial para
debater e votar o PL 591/2019.

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei nº 591, de 2019, de autoria do Deputado Dr.
Luiz Antonio Teixeira Jr., altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que
institui normas gerais sobre o esporte (conhecida como Lei Pelé) para obrigar
que os clubes esportivos profissionais que desejarem manter atletas em seus
alojamentos internos cumpram determinadas obrigações.
Apensando ao referido Projeto de Lei, encontra-se proposição
de minha autoria, PL 1.730, de 2019, que inclui novos requisitos para a
certificação de entidades desportivas formadoras e estabelece mecanismos de
responsabilidade solidária no caso de descumprimento.
As proposições, que se encontram aguardando constituição de
comissão temporária pela Mesa, são fundamentais para aprimorar a proteção
de nossos jovens atletas, tendo em vista o lamentável incêndio que vitimou dez
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atletas menores de idade no Centro de Treinamento do Clube de Regatas do
Flamengo no começo deste ano.
Nesse sentido, considerando a pertinência temática desses
Projetos de Lei para a Comissão do Esporte, cabe solicitar que esse colegiado
requeira que o Presidente da Câmara crie a Comissão Especial para tratar
dessas proposições que versam matéria de competência de mais de três
Comissões.
Conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação
deste requerimento.

Sala das Sessões, em 08 de maio de 2019.

Deputado Federal LUIZ LIMA
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