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A presente propositura tem por escopo beneficiar os alunos de toda rede municipal 
de ensino, fomentando a pratica de esportes, aumentando a sociabilidade, 
estimulando o trabalho em equipe e servindo de laboratório na descoberta de novos 
valores para o esporte nacional, principalmente para o Skate, Patins In Line e Bike 
BMX.  
A medida se mostra deveras salutar, tendo em vista o crescente número de jovens 
adeptos das modalidades esportivas supracitadas, e sua inquestionável importância 
mundial.  
O Patins e o BMX já são esportes consagrados internacionalmente inclusive tendo 
sido, em diferentes modalidades, incluído nos Jogos Olímpicos através do Comitê 
Olímpico Internacional (COI).  
Já o Skate, segundo pesquisa veiculada pela própria Prefeitura é o segundo esporte 
mais praticado pelos jovens no âmbito do Município de São Paulo, de tal forma que 
hoje se encontra inserido no dia a dia das novas gerações, o que demonstra sua 
incontroversa relevância. Cumpre ressaltar ainda que temos campeões mundiais 
em todas as categorias desse esporte, sendo o Brasil reconhecido 
internacionalmente como um arcabouço de novos talentos.  
O Skate é tão difundido nas Escolas Municipais que no ano de 2008 o professor de 
Educação Física, Flávio Pereira de Souza da EMEF - Alípio Andrada Serpa, 
implementou, com orientação do professor Mário Luis Ferrari Nunes, assessor 
SME/DOT, a prática esportiva do Skate, com intuito de incentivá-lo e analisá-lo sob 
um novo prisma. Através da iniciativa o professor mapeou o entorno da escola 
concluindo que inúmeros alunos praticavam a manifestação cultural do skate.  
O projeto foi bem sucedido tendo atendido às expectativas de aprendizado bem 
como às necessidades dos alunos e alunas. Ainda se faz importante ressaltar que a 
iniciativa foi implementada em total consonância com o Caderno de Orientações 
Curriculares de Educação Física tendo respeitado e cumprido com todas as etapas 
de aprendizado propostas.  
Cumpre salientar que além da função social o skate é identificado como elemento 
de reabilitação, sendo que conforme reportagem veiculada em 03/04/2013 pelo 
BrasilAtual, a própria gestão do d. Prefeito Fernando Haddad pretende utilizar os 
skatistas para recuperar áreas degradadas do centro do Município de São Paulo.  
Além disso, o Subprefeito da Sé, Sr. Marcos Barreto, reconheceu a importância do 
movimento afirmando que o skate é um instrumento de coesão social de ampla 
parcela da juventude paulistana.  
Pelo exposto se faz forçoso concluir que o skate é um esporte de extrema 
relevância para toda a comunidade jovem no âmbito do Município de São Paulo e, 
por que não, do Brasil. Diante disso, busca-se com a presente Indicação o ensino 
de técnicas corretas para a prática do referido esporte com o intuito de prevenir 
lesões e apresentar aos praticantes os valores inerentes desse tão relevante 
movimento cultural.  
Dessa forma almeja-se atribuir através da prática esportiva noções de cidadania 
atreladas ao esporte e mais diretamente ao movimento do skate, tão presente nas 
diversas camadas sociais conforme afirma o próprio Poder Público.  
Assim sendo, considerando a questão envolvida, solicito o envio do oficio acima 
requerido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, com todas as razões de 
interesse público que motivam a adoção da sugestão apresentada.  
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 - É 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, pedindo o apoio e sua aprovação.” 


