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PARECER N° 779/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 86/2014. 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador George Hato, 
que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Paulistano ao Ilustríssimo Senhor Lincoln 
Dyo Ueda e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

Lincoln Dyo Ueda, conhecido como Lincoln Ueda, o Japonês Voador, é considerado 
um dos maiores nomes do skate vertical de todos os tempos. Em 1989 pôs o Brasil no mapa 
do skate mundial ao conquistar o quarto lugar em um dos maiores campeonatos de skate, o 
"Münster Monster Mastership", disputado na Alemanha. Antes desse resultado, os skatistas 
brasileiros não tinham projeção mundial. Em 2013, em Malmö, na Suécia, foi o único 
representante brasileiro na competição que reuniu alguns dos melhores skatistas do mundo, o 
"Vert Attack 7". Participou como convidado da inauguração do maior "skate park" do mundo, 
localizado em Xangai, na China, destacando-se tanto nas competições, como nas 
demonstrações de suas habilidades. No documentário sobre a história do skate no Brasil, "Vida 
sobre Rodas", Lincoln Ueda é retratado como um dos ídolos da atualidade neste esporte. É, 
portanto, uma referência para os jovens praticantes dessa modalidade. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o nosso parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 13.05.2015. 
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