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PARECER Nº 1117 /2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 726/2013 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, visa 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. Segundo o 
art. 2º, as atividades serão desenvolvidas do 1º (primeiro) ou 9º (nono) ano da rede municipal 
de ensino. O art. 4º diz que o fornecimento do material específico e adequado para a prática 
segura das referidas modalidades são de competência do Poder Público. A implementação das 
atividades no quadro da educação física fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com o art. 3º. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável com apresentação de 
substitutivo "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". 

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 substitutivo da Comissão de 
Administração Pública. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 24/6/2015. 
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