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JUSTIFICATIVA - PL 0750/2019 
Trata-se de projeto de lei que objetiva alterar a Lei nº 15.993 de 17 de abril de 2014, 

estabelecendo o período do ano em que serão realizadas as Olimpíadas Estudantis no 
Município de São Paulo, bem como a criação de comissões formadas por professores de 
educação física da rede pública municipal de educação para acompanharem e ajudarem na 
organização e realização dos jogos no âmbito de cada Diretoria Regional de Ensino. 

É notório os graves problemas que estão acontecendo nos últimos anos em relação à 
realização das Olimpíadas Estudantis e do InterCEUs. Problemas não só em relação à falta de 
informações que assolam as DREs, como também a realização dos torneiros em datas cada 
vez mais próximas ao final do ano, o que inclusive cria um temor nos educadores e educandos 
a respeito do não acontecimento dos jogos. 

Situação esta que ocorre, inclusive, no presente ano, onde vivemos na iminência das 
Olimpíadas Estudantis e InterCEUs não acontecerem, mesmo com alta destinação 
orçamentária para esta finalidade. 

Além de tal situação, é necessário estabelecer um mecanismo de maior participação 
dos professores e das DREs na organização e realização dos jogos. Cumpre destacar que 
antes de 2006, as Olimpíadas eram organizadas de maneira regionalizada, e na opinião da 
maioria absoluta dos servidores e professores essa regionalidade tomava a qualidade do 
evento infinitamente melhor do que a dos atuais, organizados de maneira centralizada. 

Nesse contexto, surge a presente propositura com a finalidade de democratizar a 
realização dos jogos e trazer maior segurança em relação ao cronograma e ao calendário. 

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que 
este projeto seja aprovado. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 177 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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