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JUSTIFICATIVA - PL 0235/2019 
O BMX - Bicycle Motocross - é uma modalidade do ciclismo que surgiu nos anos 1970 

e se desdobrou em duas modalidades olímpicas na atualidade: o "BMX Racing", que estreou 
nos jogos de Londres 2010, e o "BMX Freestyle Park", que estreará nos jogos de Tokyo em 
2020. 

Juntamente com o Skate e o Surf, o BMX integra um grupo de práticas esportivas que 
tem despertado o interesse de muitos adolescentes, jovens e adultos por fortalecer anseios e 
estéticas da vida urbana contemporânea. Os chamados esportes radicais foram os que mais 
cresceram nos últimos 10 anos em número de praticantes no Brasil. Em grandes centros 
urbanos, esse crescimento é ainda mais significativo. 

A cidade de São Paulo atualmente concentra uma das maiores comunidades do 
ciclismo BMX do Brasil e também já conta com equipamentos esportivos públicos indicados 
para a prática do BMX. 

A inclusão de mais uma modalidade do BMX nos Jogos Olímpicos e a inauguração, em 
2016, do Centro de Esportes Radicais José Wilton de Oliveira Drac no Bom Retiro, em 
homenagem a José Wilton Oliveira "Drac" - importante personalidade do BMX Nacional (Lei nº 
16.859/2018) - representam janelas de oportunidades importantes para a inclusão efetiva do 
BMX nas políticas públicas de esporte e lazer em São Paulo. 

Desta maneira, a criação do "Dia do BMX" no Calendário Oficial da cidade visa 
justamente difundir e incentivar ainda mais a prática e a cultura desta modalidade esportiva em 
ascensão, permitindo que sejam realizados eventos esportivos, atividades culturais, 
comunitárias e educacionais para o desenvolvimento da cultura do BMX na cidade, contando 
com um esforço concentrado entre a sociedade civil e suas organizações, o poder público e a 
iniciativa privada. Por essas razões, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste 
projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 64 
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