
CAMARÁ MUHJCXPAL. DE FORTALEZA

Projeto de Lê 2 4 7 / 2 0 1 6

"O/spoe sojbre a exclusividade da ministração
da disciplina de Educação Física aos
profissionais c/e Educação Física, devidamente
habilitado-, polo sistema CONFEF/CR£F'$. na
forma que indica''.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

- ! ' J l1 - Fica exclusiva aos profissionais de Educação Física, devidamente habilitados
o sistema CONFEF/CREF's, a miristração das aulas de Educação Física na rede

pública e particular de ensino de Fortal^-v

Art. 2" - O Município de Fortaleza regu! montará esta Lei no prazo máximo de 130 (cento
e oitenta) dias, contado da publicação oncial desUi f..í;)!.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publk.ação, revogadas as disposições ern
contrário

Departamento Legislativo da C amam Munioipcií 'Io Fortaleza, em /j" dezembro de
2016.
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CÂMARA MUNICIPAL n^ FORTALEZA

JUSTIFICATIVA

A proposta ó uma demanda recorrente rlo:; profissionais da área e pretende
garantii' melhorias efetivas no ensino e > • > desenvolvimento cios estudantes, uma vez que
a Educação Física é estratégica para ^ formação motora das crianças, sendo importante
que os docentes tenham qualificação profissional

Adernais, ressaltamos que a . .-ivisão do sistema educacional em curso, pela
Medida Provisória 746/2016, reforçou a importância cln disciplina, colocando-a como
obrigatória no currículo do Ensino Medi'-

,, D^::io do exposto, consideramc que è importante aprovar o projeto em teia, a fim
XJé resguardar a saúde dos alunos ori 'ndos do Ensino Fundamental da rede pública e
particular de ensino cie Fortaleza.

Vale destacar que outras cidades brasileira* já aprovaram leis semelhantes, a
saber, Salvador/BA, Olinda/PE, Porto Aíegre/RS.

Assim, solicitamos a aquiescêric-a de nossos pares a fim de aprovarmos a matéria
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