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PROJETO DE LEI 

Autoriza a Prefeitura a instituir no Calendário Oficial do 

Municlpio o "Dia do Profissional de Educação Flslca" e 

a "Semana Municipal do Profissional de Educação 

Flslca". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica institufdo no Calendário Oficial do Município de Bauru o "Dia do 
Profissional de Educação Física" a ser celebrado no dia 1 de setembro 
e a "Semana Municipal do Profissional de Educação Física'', a ser 
comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de setembro, 
tendo o dia 1° de setembro como a data principal. 

Constituem objetivos da Semana Municipal de Educação Física: 
1 - Expor trocar e difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre 

as mais variadas questões de educação física, através do 
planejamento, programação e realização de campanhas 
educativas, cursos, exposições, pesquisas, publicações, 
reuniões e seminários; 

li - Conscientizar a importância da prática de atividades físicas 
regularmente de forma sistematizada e orientada; 

Ili - Contribuir para valorização do profissional de educação física. 

Na Semana da Educação Física serão promovidas atividades 
esportivas junto aos estabelecimentos de ensino, incentivando os 
alunos a praticarem esportes e a desenvolverem relação interpessoal 
de respeito mútuo, mostrando-lhes a importância do esporte, visando 
à promoção de saúde, integração social e capacitando a criança e o 
adolescente. 

A Semana Municipal de Educação Física será organizada pelos 
órgãos, entidades e profissionais atuantes na prática desportiva, 
podendo realizar parcerias com associações civis, sindicatos, 
conselhos, entre outros. 

Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

Bauru, 10 de setembro de 2018. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Várias cidades do estado de São Paulo já sancionaram uma 
interessante Lei, que Instituiu no Calendário Oficial dos seus respectivos Municípios 
o "Dia do profissional de Educação Física", celebrado no dia 1 de setembro e 
"Semana Municipal do Profissional de Educação Física", a ser comemorada 
anualmente, na primeira semana do mês de setembro, tendo como o dia 1º de 
setembro como a data principal. 

O referido Projeto de Lei tem por objetivo proporcionar a valorização 
desta importante categoria profissional, que atende crianças, adolescentes, adultos 
e idosos, atuando nesta importante área, relacionada ao estudo do corpo humano e 
os benefícios ligados sua interação com a prática das mais diversas manifestações 
de atividades físicas. 

Considerando também, que a nossa Cidade, vem crescendo nos 
últimos anos, com o número de praticantes de atividades físicas, tanto por conta da 
prática nas aulas de Educação Física nas Escolas, Turmas de iniciação esportiva, 
academias, clubes, praças, e entre outras localidades, sendo elas públicas ou 
privadas, temos a certeza que, um profissional devidamente credenciado no 
CREF4/SP, acaba fazendo toda a diferença na hora da execução de certos 
movimentos ou exercícios de forma segura, sadia e coordenada, por isso, nada 
mais justo a valorização do mesmo com esta singela homenagem, sendo uma 
forma de reconhecimento, pelos seus serviços prestados a humanidade. 

Desta forma, é que apresento para análise dos Ilustres Pares e, das 
Comissões Parlamentares pertinentes, esse Projeto de Lei. 

Bauru, 10 de setembro de 201 

MILTON CÉSA 
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Relatório de Audiência Pública 
O 3 SET. 2018 

A Diretoria de Apoio Legislativo 

E i.J 'f-;1-\'~l(A~, 
Câmara Municipal de Bauru Hora~~(a)~ 

Na Quinta-feira do dia 30 de agosto de 2018, ás 15;25HS, no Plenário dessa-cãSãae Leis eu 

início Audiência Pública convocada pelo vereador Miltinho Sardin sobre PROJETO DE LEI QUE 

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA E A "SEMANA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA". 

O Vereador Miltinho Sardin, destacou a intenção de valorizar os profissionais dessa categoria, 

que atende crianças, adolescentes, adultos e idosos que está crescendo nos últimos anos, na 
nossa cidade, o número de praticantes de atividades físicas, tanto por conta da prática nas aulas 

das escolas, quanto em turmas de iniciação esportivas, academias, clubes, praças, tanto públicas 

quanto privadas. Temos certeza de que este profissional faz toda a diferença para que essa 

prática se dê de forma segura, sadia e coordenada. Em seguida foi passado vídeo do Conselho 

Federal de Educação Física. 

Estiveram presente na reunião os Vereadores Chiara Ranieri, Yasmim Nascimento 
representantes das Secretária da Educação Isabel Miziara, Secretária Bem Estar Social Maria 

Fernandes, Secretária de Esporte e lazer Vanderlei Mazzuchini Junior, delegado do Conselho 
Regional de Educação Física, Ademir Testa Júnior, instituições de ensino superior e as assessorias 

dos vereadores Markinho Souza, Mané Losila e Ricardo Cabelo. 

Com uso palavra a vereadora Chiara Ranieri expôs a necessidade de que projetos esportivos 

bem-sucedidos desenvolvidos em escolas da rede municipal sejam expandidos, inclusive com o 
propósito de afastar crianças e adolescentes do uso de drogas; mas considerou, especialmente, 

a importância de que os profissionais de educação física sejam inseridos nas estratégias de 
políticas de Saúde. 

Vereadora Yasmim Nascimento falou de sua infância da alegria propiciada pelos professores 
de educação física em sua vida escolar. 

Ademir Testa Júnior falou sobre função primordial da entidade, existente há apenas 20 anos, 

que é "proteger a sociedade dos maus profissionais", pontuando ainda que a instituição por lei 

do Dia e da Semana em homenagem à categoria possibilita o estabelecimento de vínculos entre 
o órgão e o poder público municipal. 

Secretária Educação lzabel Miziara e Secretario Vanderlei Mazzuchini Junior pontuou que a 
cidade adora esportes e temos que formar atletas para contribuir na formação da cidadania e 
valorizar profissional da educação física, parabenizando a iniciativa. 

Audiência Pública teve seu termino ás 17:23HS, o vereador Miltinho Sardin agradece a presença 
de todos. 

Bauru, 03 de setembro de 2018. 

Milton Sardin 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

esente processo o Vereador: 
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7 

r 



• 

• 

• 

~tÍPl/Va~fL,rA,,A/ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 _Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 ~~~~!~~Ó 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

12 de setembro de 2018 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada . 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

18 de setembro de 2018 . 

BENEDITO ROB 
Relator 

Membro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

E 

process o Vereador: 

LUIZ#i~-em~re -~ 
Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
19 de setembro de 2018. 

CARDO PELISSARO LOQUETE 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa . 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
19 de setembro de 2018. 

~RBOSA 
Presidente 

D TENEDINE MERINO 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 
soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

26 de setembro de 2018. 

kihíJ.dENTO 
l[j'17'Relatora 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutfnio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
26 de sete de 2018. 

/Q 
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CHIARA RA IERI BA TTO 

YA~~O ,SMl~:ia~ora 

~fl~g~. 
·sEt3~~bro 
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COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, nada encontramos que 

impeça sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberã ao Egrégio 
Plenário a soberana decisão final. 

t: o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
26 de setembro de 2-018 . 
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COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje 

reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

final. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

26 de setembro de 2018 . 

_11 /}_ ~ e L 
PÁ~ERR~LEITE 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Primeira Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 01 de 

outubro de 2018, incluir o mesmo na 

Pauta em Segunda Discussão para a 
próxima Sessão. 

Bauru, 02 de outubro de 2018. 

ALEXSSANDRO B SSOLA 
Presidente 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 08 de 

outubro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 09 de outubro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e oficio, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 09 de outubro de 2018. 

J~S~ 
Diretora de Apoio Legislativo 

• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7237 
De 09 de outubro de 2018 

Autoriza a Prefeitura a instituir no Calendário Oficial do 

Municlpio o "Dia do Profissional de Educação Física" e a 

"Semana Municipal do Profissional de Educação Física". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica instituldo no Calendário Oficial do Municlpio de Bauru o "Dia do Profissional de 
Educaçao Flsica" a ser celebrado no dia 1 de setembro e a "Semana Municipal do 
Profissional de Educaçao Flsica", a ser comemorada, anualmente, na primeira 
semana do mês de setembro, tendo o dia 1º de setembro como a data principal. 

Constituem objetivos da Semana Municipal de Educaçao Física: 
1 - Expor trocar e difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre as mais 

variadas questões de educaçao física, através do planejamento, 
programaçao e realização de campanhas educativas, cursos, exposições, 
pesquisas, publicações, reuniões e seminários; 

li - Conscientizar a importancia da prática de atividades físicas regularmente de 
forma sistematizada e orientada; 

Ili - Contribuir para vaíorizaçao do profissional de educação física. 

Na Semana da Educaçao Física serao promovidas atividades esportivas junto aos 
estabelecimentos de ensino, incentivando os alunos a praticarem esportes e a 
desenvolverem relação interpessoal de respeito mútuo, mostrando-lhes a importância 
do esporte, visando à promoçao de saúde, integraçao social e capacitando a criança 
e o adolescente. 

A Semana Municipal de Educação Flsica será organizada pelos órgaos, entidades e 
profissionais atuantes na prática desportiva, podendo realizar parcerias com 
associações civis, sindicatos, conselhos, entre outros. 

Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 09 de outubro de 2018 . 

1 º Secret rio 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

~na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

JO NES~RA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 181/18 

Bauru, 09 de outubro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 08 de outubro de 2018: 

Autógrafo nº 

7235 

7236 

7237 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera incisos no art 3° da Lei nº 4522, de 06 de 
abril de 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6642, de 05 de março de 2015; 

de autoria deste Legislativo, que autoriza a Prefeitura a instituir no Calendário 
Oficial do Município o "Dia do Profissional de Educaçao Física" e a "Semana 
Municipal do Profissional de Educação Física". 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço . 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Pres1 ente 

Oficio 1 8 1 / 1 .>?Protocolo f' /Ili L.J 
pag !! ? no dia.'10 / ..15:.f 18 

RONA~~~E 
Chefe do Serviço de Procedfr.~~~~:eglslotlvos 
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P. 67.028/18 

/=: ,,IfªY 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 19 de outubro de 2.018. 

• Senhor Presidente, 

• 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.132/18, que autoriza a 
Prefeitura a instituir no Calendário Oficial do Município o "Dia do 1ssional de Educação Ffsica" e a "Semana 
Municipal do Profissional de Educação Ffsica". 

Atenciosas saudações, 

Excelentfssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.132. DE 19 DE OUTUBRO DE 2.018 
Autoriza a Prefeitura a instituir no Calendário 
Oficial do Município o "Dia do Profissional de 
Educação Física" e a "Semana Municipal do 
Profissional de Educação Física". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4º 

Art. 5° 

Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Bauru o "Dia do Profissional de Educação Física" a ser 
celebrado no dia 1 de setembro e a .. Semana Municipal do Profissional de Educação Física", a ser comemorada, 
anualmente, na primeira semana do mês de setembro, tendo o dia 1° de setembro como a data principal. 

Constituem objetivos da Semana Municipal de Educação Fisica: 

1- Expor trocar e difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre as mais variadas questões de educação 
fisica, através do planejamento, programação e realização de campanhas educativas, cursos. exposições, 
pesquisas, publicações, reuniões e seminários; 

II • Conscientizar a importância da prática de atividades flsicas regularmente de forma sistematizada e 
orientada; 

III • Contribuir para valorização do profissional de educação flsica. 

Na Semana da Educação Fisica serão promovidas atividades esportivas junto aos estabelecimentos de ensino, 
incentivando os alunos a praticarem esportes e a desenvolverem relação interpessoal de respeito mútuo, mostrando· 
lhes a importância do esporte, visando à promoção 'de, integração social e capacitando a criança e o 
adolescente. 

desportiva, podendo realizar 

Essa Lei entra em vi r na data de sua publi 

Bauru, 19 de out rode 2.018 . 

/ "~~~NI 
~llili.1000 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DIRETORD ~~DOCUMENTAÇÃOC , ~ umpLdos as oxlgcnclas legais 

Nlclllo no OlfillO~ dt 

~..!!J~~+-

encilm111ha·se o pr~sente proci:'sso 
ao Serviço de M1crotilmagem e 
Arquivo 

Bauru"' 
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