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O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como objetivo homenagear com o título 

de Cidadão Paulistano, o skatista profissional Lincoln Dyo Ueda, brasileiro, paulista, nascido 
em 10 de maio de 1974, também conhecido como "Japonês Voador", cujo apelido lhe foi 
concedido em razão de realizar manobras em altas alturas, diferenciando-se dos demais 
atletas. 

O homenageado é um dos principais responsáveis pelo crescimento e relevância da 
pratica do skate no Brasil, tornando-se um dos ídolos do esporte, respeitado não só pela sua 
carreira como suas atitudes como cidadão. 

Lincoln Ueda faz parte dos poucos profissionais brasileiros que conseguiram romper a 
barreira territorial e passou a ser reconhecido no exterior como um dos grandes nomes do 
esporte. 

Sua carreira começou aos 12 (doze) anos quando ganhou seu primeiro skate de natal, 
sendo que somente após 2 (dois) anos de prática, conquistou o primeiro lugar no campeonato 
brasileiro amador. 

A partir daí diante de seu talento passou a disputar diversos campeonatos com 
profissionais, sendo que aos 15 (quinze) anos conquistou o 4º lugar em evento internacional 
realizado na Alemanha, se tornando profissional desde então. 

No ano de 2002, conquistou um dos mais expressivos resultados de sua carreira 
conquistando a medalha de ouro no campeonato Latin X-Games e em 2008 ganhou medalha 
de bronze no International X-Games realizado no Brasil. 

Apesar de suas diversas vitórias nos campeonatos, sua maior conquista foi fora deles, 
contribuindo para o desenvolvimento do esporte e motivando, incentivando e servindo de 
exemplo para crianças paulistanas de todo País. 

Se atualmente o skate é o segundo esporte mais praticado no País, representa uma 
forma de expressão e mobiIização dos jovens, certamente o homenageado tem méritos sobre 
isso, o que motiva a eIaboração do presente decreto. 

Assim, por todo exposto, resta cristalina a necessidade de se conceder o título de 
cidadão paulistano para o Sr. Lincoln Dyo Ueda. 
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