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PARECER Nº 674/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 834/2017 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, visa dispor sobre o 
curso de Artes Marciais no currículo escolar na rede municipal de ensino. 

Pelo art. 1º da propositura, o Poder Executivo Municipal poderá incluir na grade 
curricular o curso de Artes Marciais destinado aos alunos da rede pública de ensino do 
Município de São Paulo. O art. 2º estabelece que a Secretaria Municipal de Educação será a 
gestora do curso de artes marciais e definirá as modalidades que serão inseridas no calendário 
escolar, bem como a faixa etária para o curso. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa ofereceu 
substitutivo que apresenta, dentre outras, as seguintes alterações: 

- o art. 2º estabelece, em 3 incisos, as atividades do Programa Artes Marciais; 

- o art. 3º, em 4 incisos, estatui os objetivos desse programa; 

- o parágrafo único do art. 4º determina que "Não poderão ser utilizadas para 
pagamento das atividades do Programa Artes Marciais as receitas elencadas no artigo 208 da 
Lei Orgânica do Município de São Paulo". O art. 208 da LOM estabelece percentual mínimo de 
31% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, da educação infantil e inclusiva. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/05/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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