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PARECER Nº 1137/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 834/2017 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Edir Sales, que "dispõe 
sobre o curso de Artes Marciais no currículo escolar na rede municipal de ensino, e fixa outras 
providências." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de SUBSTITUTIVO, com o objetivo de 
modificar o objeto do projeto, que em princípio autorizava o Executivo a incluir no currículo 
escolar o curso de Artes Marciais. 

Nos termos do projeto e já considerando o SUBSTITUTIVO da CCJLP, institui-se, no 
Município de São Paulo, o Programa Artes Marciais, visando incentivar atividades voltas à sua 
prática nas escolas e na sociedade em geral, sobretudo no âmbito da rede pública de ensino 
do Município de São Paulo. 

Conforme o projeto, estruturar-se-á o Programa com: 

I - a promoção de atividades de Artes Marciais voltadas aos alunos da rede pública de 
ensino do Município de São Paulo; 

II - a promoção de palestras de sensibilização sobre a importância das raízes culturais 
presentes nas diversas Artes Marciais; e 

III - a realização de atividades artísticas, culturais e desportivas para a promoção das 
Artes Marciais. 

Ante o exposto, considerando o mérito que lhe cabe análise e não deixando de 
considerar uma análise mais detida por Comissão que suceda a essa e guarde maior 
proximidade com tema, a Comissão de Administração Pública manifesta posição favorável ao 
projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 01 de agosto de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/08/2018, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


