
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação

Equipe de Documentação do Legislativo

PROJETO DE LEI 01-00296/2021 da Vereadora Renata Falzoni (PV)

Padroniza o uso das pistas públicas utilizadas para prática de esportes radicais no
âmbito da cidade de São Paulo.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art.  1º  As  pistas  públicas  voltadas  à  prática  do  skate,  BMX,  patins  e  congêneres
deverão ser consideradas "pistas de esportes radicais", abertas e compartilhadas entre todas
as modalidades.

Art. 2º Esta lei considera esportes radicais de pista as modalidades com alto grau de
risco físico praticados em equipamento de pista como street, bowl ou pump track, tais como:

a) Skate e todas as suas vertentes;

b) BMX e todas as vertentes do ciclismo;

c) Patins e todas as suas vertentes;

d) Patinete e todas suas vertentes;

e) Cadeira de rodas e todas as suas vertentes.

Art.  3º  Excluem-se  desta  lei  e  do  compartilhamento  das  pistas  os  equipamentos
esportivos que se utilizam de qualquer tipo de motor elétrico ou a combustão.

Art.  4º  Não  será  permitido  o  uso  exclusivo  das  pistas  públicas  para  uma  única
modalidade, com exceção das seguintes situações:

§ 1º  Quando houver competição ou evento previamente agendados e devidamente
autorizados pela municipalidade;

§ 2º Nos horários de treinamento de atletas profissionais de alto rendimento, desde que
solicitado  por  entidade  de  administração  do  desporto  e  aprovado  previamente  pela
municipalidade.

Parágrafo  único.  As  pistas  localizadas  dentro  dos  Parques  municipais,  quando  a
demanda  superar  a  capacidade  de  atendimento,  poderão  ter  usos  exclusivos  para  cada
modalidade estipulados por faixas de horários, desde que acordados entre as partes, debatido
e aprovado no âmbito dos Conselhos Gestores e divulgado com antecedência.

Art.  5º  Para as novas pistas a serem construídas,  ou nas reformas das existentes,
deverão ser consideradas todas as modalidades de esportes radicais de pista, desde o projeto
básico até a execução.

Às Comissões competentes.
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