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JUSTIFICATIVA - PL 0001/2016 
A presente iniciativa pretende regulamentar as construções e reformas de pistas de 

skate no município de São Paulo. 

Não obstante o crescimento da prática do skate na cidade de São Paulo e as diversas 
regulamentações sobre o esporte as construções de pistas e reformas carecem de diretrizes, 
resultando em pistas de baixa qualidade e até mesmo perigosas para a prática do esporte. 

As pistas de skate possuem ângulos, formas e especificações próprias, cujos mínimos 
erros podem inviabilizar a utilização das mesmas. 

O resultado desses erros são pistas de alto custo vazias, uma vez que colocam em 
risco a integridade física dos skatistas. 

De acordo com matéria publicada pela Confederação Brasileira de Skate em 
11/12/2015, a cidade de São Paulo é um exemplo de má gestão dos projetos e construções de 
pistas de skate, pois muitas delas, na visão dos skatistas, viram monumentos de desperdício 
de verba pública. 

Muitas das construtoras e empresas contratadas para elaboração das obras e projetos 
não possuem o know-how necessário para construção das pistas e acabam por errar nas 
distâncias entre os obstáculos, na proporção entre altura e angulação de paredes, instalação 
de cantoneiras e bordas e até em processos básicos de construção, como prepararem o piso 
primeiro e depois as rampas, causando rachaduras e quebras das entradas. 

Atualmente estão em andamento apenas no município de São Paulo, conforme 
pesquisa no Diário da Cidade de São Paulo, processos para construção ou reforma de mais 22 
(vinte e duas) skate parks públicos, o que deve movimentar cerca de R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais) dos cofres públicos. 

Outra preocupação dos praticantes de Skate é sobre a emenda 94/2015 do Projeto de 
Lei 156/2015 que prevê a construção de mais 20 pistas de Skate nas regiões Leste Norte, Sul 
e Oeste da Capital Paulista com orçamento previsto de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
com 20% de execução em 2016. 

Assim, a atuação das entidades especializadas e de profissionais especializados faz-se 
necessária não só para garantir a efetividade das pistas de skate, mas também para que seja 
garantida a correta utilização das verbas públicas. 

Desta forma, conto com o apoio dos Nobres Pares, para a aprovação da proposta, que 
reputo de grande relevância social. 
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