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PARECER Nº 1069/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 726/13 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, "dispõe sobre a 
inclusão do Skate, do Patins e do BMX como atividades integrantes da disciplina de educação 
física no ensino fundamental das escolas municipais no âmbito do Município de São Paulo". 

De acordo com a iniciativa, serão instituídas as seguintes atividades como integrantes 
da disciplina de educação física da grade curricular do ensino municipal no âmbito do Município 
de São Paulo: 

I - Skate; 

II - Patins In Line; e 

III - Bike BMX. 

Dispõe que as referidas atividades serão desenvolvidas do 1º (primeiro) ao 9º (nono) 
ano da rede municipal de ensino e que ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação 
implementar as atividades no quadro da educação física. 

Estabelece que o fornecimento do material específico e adequado para a prática 
segura das referidas modalidades: o capacete; a joelheira e a cotoveleira, serão de 
competência do Poder Público. 

Estabelece também, que ficará autorizado ao Poder Público celebrar Parceria Público 
Privada para o fornecimento do material específico para a prática segura das referidas 
atividades. 

Justifica o autor, dentre outros argumentos, que 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 Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão 
posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo a seguir 
apresentado, objetivando facultar ao Poder Público o fornecimento dos equipamentos de 
segurança, bem como, para excetuar de todas as disposições previstas as unidades 
educacionais em que não exista local adequado e suficiente para a guarda dos equipamentos 
de segurança. 

 

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO DE 
LEI Nº 726/13 

"Dispõe sobre a inclusão do Skate, do Patins e do BMX como atividades integrantes da 
disciplina de educação física no ensino fundamental das escolas municipais no âmbito do 
Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 
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Art. 1º Ficam instituídas as seguintes atividades como integrantes da disciplina de 
educação física da grade curricular do ensino municipal no âmbito do Município de São Paulo: 

I - Skate; 

II - Patins In Line; e 

III - Bike BMX. 

Art. 2º As atividades dispostas no artigo 1º serão desenvolvidas do 1º (primeiro) ao 9º 
(nono) ano da rede municipal de ensino. 

Art. 3º Fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação implementar as atividades no 
quadro da educação física. 

Art. 4º Fica facultado ao Poder Público o fornecimento dos equipamentos específicos e 
adequados para a prática segura das referidas modalidades. 

§1º Entende-se por equipamentos específicos: o capacete, a joelheira e a cotoveleira. 

§2º Fica autorizado ao Poder Público celebrar Parceria Público Privada para o 
fornecimento dos equipamentos a que se refere o parágrafo primeiro. 

Art. 5º As escolas do município em que não exista área suficiente e adequada para a 
guarda dos equipamentos a que se refere o parágrafo primeiro, ficam dispensadas da 
aplicação dos dispositivos da presente Lei. 

Art. 6º O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
sua publicação. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de agosto de 2014. 

Mario Covas Neto (PSDB) - Presidente 

Coronel Camilo (PSD) 

Donato (PT) 

Marquito (PTB) -Relator 

Souza Santos (PSD) 
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