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PARECER Nº 1521/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 834/2017 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, 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 emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo. 

O referido projeto tem como principal objetivo inserir na grade curricular o curso de artes 
marciais nas escolas públicas da rede municipal. Segundo a autora, a prática destas artes, 
principalmente entre os educandos que estão na idade escolar, propicia mais disciplina, ajuda 
no comportamento, além de contribuir no desenvolvimento educacional, físico e mental. 

Tendo em vista a diversidade de propostas, de inserção de atividades extracurriculares 
no ensino público, principalmente, iniciativas que visam: inserção de disciplinas e programas na 
grade curricular; profissionais das mais diversas modalidades na estrutura escolar, entre outras. 
Tal profusão legislativa acaba por interferir no planejamento pedagógico e administrativo da 
unidade escolar e do próprio modelo educacional como um todo. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a execução da propositura, além de implicar em alterações da grade curricular, que colocaria 
em risco a organização do currículo de todo o sistema de ensino municipal, representaria um 
significativo peso orçamentário, haja vista que tal componente exige a implementação de espaço 
e estrutura para a realização das aulas. Além disso, falta clareza quanto à contratação desses 
profissionais, portanto, ((NG))contrário((CL)) é o parecer.  

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 26/09/2018. 

Ver. Eliseu Gabriel – PSB – Presidente 

Ver. Toninho Vespoli – PSOL – Relator  

Ver. Eduardo Matarazzo Suplicy – PT  

Ver. Zé Turin – PHS 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/09/2018, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


