
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 089 DE 30 DE AGOSTO DE 2021

“Prioriza a realizagao de convenios 
visando a inclusao da atividade de 
artes marciais nas escolas publicas 
da rede municipal.

Art. 1° Fica instituida a adogao de medida necessaria a efetiva 
implantagao da inclusao da atividade de artes marciais no curriculo das 
unidades escolares do ensino fundamental da rede publica municipal, 
priorizando-se a celebragao de convenios com os governos do Estado e da 
Uniao e com entidades privadas para a consecugao do objetivo desta Lei.

§ 1° A escolha da modalidade da arte marcial ficara a cargo da diregao
da escola.

§ 2° Alem da aula pratica, sera ministrado o conteudo filosofico da arte 
marcial escolhida.

Art. 2° O Poder Publico Municipal, atraves da Secretaria Municipal de 
Educagao, implantara diretrizes para a divulgagao das artes marciais, com 
cunho educacional.

Paragrafo unico. As unidades de ensino receberao especialistas para 
proferir palestras e promover outras agbes ligadas ao assunto.

Art. 3° Cabera a diregao de escola, apos estudo especifico e detalhado, 
adaptar a implantagao do objetivo desta Lei em consonancia com a realidade 
de sua unidade educacional e ao perfil regional.

Paragrafo unico. A especificidade e o detalhamento do estudo para 
implantagao da disciplina seguirao os moldes ja utilizados pela Secretaria 
Municipal de Educagao, devendo ser adequado no que se fizer necessario.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUST1FICATIVA

O vereador Flavio Comajo, vem apresentar para deliberagao plenaria o 
presente Projeto de Lei.

Esta propositura visa esclarecer e educar as criangas sobre a necessidade de 
convivencia pacifica e saudavel entre professores e alunos nas escolas, 
minimizando e ate evitando situagoes de violencia no ambito escolar.

A agao direta junto aos alunos do ensino fundamental da rede municipal 
tambem objetiva transformar a percepgao de valores socioculturais, 
contribuindo para a reversao do quadro de violencia constatado priincipalmente 
em areas de comunidades.

Esta relagao educativa permitira no future uma geragao de cidadaos 
mais conscientes e responsaveis e menos violentos

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 30 de agosto de 2021
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N°s 88, 89, 90, 91, 92 e 93/2021 e o Projeto de 
Decreto Legislative n° 03/2021 foram encaminhados para o Juridico 
Vereadores e Comissoes via Whatsapp.

Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Secretaria


