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JUSTIFICATIVA - PL 0460/2016 
A presente propositura tem por escopo beneficiar os alunos de toda rede municipal de 

ensino, fomentando a pratica de esportes, aumentando a sociabilidade e estimulando o 
trabalho em equipe. 

O projeto instigará também uma participação mais efetiva dos pais no convívio escolar 
do aluno, já que os mesmos estarão presentes nas atividades a fim de estimular seus filhos 
(as), estreitando os laços entre a comunidade e a unidade escolar. 

Através do projeto busca-se ainda a promoção, por meio da pratica esportiva da 
inclusão social, integração, o intercâmbio e a confraternização dos participantes aliados ao 
incentivo da prática esportiva, com intuito de que está torne-se parte do cotidiano do aluno. 

Não obstante, a propositura aqui em questão visa disponibilizar para os participantes 
dos INTERCEU's o contato com as modalidades olímpicas. Dentre as quais ressaltamos 
especialmente o skate que, além de ser o segundo esporte mais praticado no Brasil, 
recentemente foi incluído nos Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), 
demonstrando sua cristalina relevância mundial. 

Ressalte-se, ainda, que a presente lei está em consonância com o artigo 230 da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, que determina: 

"Art. 230 - E dever do Município apoiar e incentivar, com base nos fundamentos da 
educação física, o esporte, a recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de 
educação e promoção social e como prática sociocultural e de preservação da saúde física 
mental do cidadão." 

Assim, por tratar-se de medida de relevante significado para a população, em especial 
para nossas crianças e jovens, conto com os nobres Pares para a confirmação da presente lei, 
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