
ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuann MUNrclpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 9g)

LEI N9 1.920, DE 04 OE OEZEMBRO DE 2019.

ASSEGURA O CUMPRIMENTO DO ARTIGO 26

§39 DA LEI FEDERAL N9 9.394/1996, QUE

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA

EDUcAÇÃo NACIoNAL, DEVENDo A

coNDUçÃo DAs AULAS DE EDUcAçÃo FÍSICA

sER FErrA poR pRoFrsstoNAL DA ÁREA, NA

REDE MUNtctpAL DE ENstNo oo wuNtcípto or

JACIARA.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de.laciara/MT

Faço saber que o Plenário desta Casa aprovou e eu, nos termos do art. 56, §§4e e 8s da Lei

Orgânica do Município promulgo a seguinte Lei:

Art. 1e. Conforme o artigo 26, §3s da Lei Federal ne 9.394/7996, sendo a disciplina de educação

física componente curricular obrigatório da educação básica (educação inÍantil e ensino

fundamental), as suas aulas nas instituições de ensino públicas da rede municipal deverão ser

ministrados por professores de educação física Iicenciados em nível superior.

Art. 29. Poderá o professor regente acompanhar as aulas teóricas e práticas da educação física

com o profissional de educação física, sem prejuízo da contagem de horas de cada professor

estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação.

Art.39. A presente Lei será regulamentada, no que couber, em até 60 (sessenta) dias da data

da pu blicação.

Art. 4e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.9 39, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.

A educação física tem um papel de grande importância na educação infantil e
ensino fundamental, desenvolvendo novas experiências, fazendo a criança vivenciar

experiências com outras pessoas fora do ambiente familiar. Cria um espaço em que a criança

interage e se desenvolve com outras crianças aflorando os aspectos cognitivos, social e afetivo

e trabalha o movimento, linguagem corporal, a cultura da criança através de atividades lúdicas,

jogos e brincadeiras.

É uma atividade que visa promover o desenvolvimento integral da criança na

fase da primeira infância, momento este onde é construído o acervo motor de cada ser

h u mano.

Nesse contexto, somente o profissional de educação física tem a formação

adequada para a orientação teórica e prática dos conteúdos curriculares da área, garantindo

uma atuação planejada e responsável, além de segurança aos alunos.

A fase escolar é um período fundamental para a formação de adultos

saudáveis, por isso o projeto de Lei enfatiza a importáncia da boa orientação. Além de riscos à

saúde, a ausência de um profissional formado e habilitado ministrando a disciplina pode gerar

lacunas no aprendizado de conteúdos importantes para o desenvolvimento escolar de crianças

e adolescentes.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Pares para a aprovação

desta propositu ra.

Gabinete da Presidência

Em, 02 de outubro de 2019

VER. VA L I SILV EO EIRA

SIDENTE
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNIcIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 714, de 15 de outubro de 98)
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7t4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE tEI N9 39, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.

ASSEGURA O CUMPRIMENIO DO ARTIGO 26 §3C DA

LEI FEDERAL N9 9.394/1995, QUE ESÍABELECE AS

DrREÍRlzES E BASES DA EDUcAçÃo NAcloNAL,

DEVENDo A coNDUÇÃo DAs AULAS DÉ EDUcAçÃo

F[stcA sER FEtrA PoR PRoFtsstoNAL on ÁRel, run

REDE MUNtctpAL DE ENslNo Do MUNlcÍPlo DE

IACIARA.

o Presidente da câmara Municipâl de vereadores do Município de Jaciara/MT, FAZ SABER que o

Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei;

Art. le. Conforme o arti8o 26, §3e da Lei Federal ns 9.394/tgg6, sendo a disciplina de educação física

componente curÍicular obrigatório da educação !á:ic3 (educação infantil e ensino fundamental), as suas

aulas nas instituições de ensino pÚblicas da rede municipal deverão ser ministrados por professores de

educação física licenciados em nível superior.

Art.2e. poderá o professor regente acompanhar as aulas teóricas e práticas da educação fÍsica com o

profissional de educação física, sem prejuÍzo da contagem de horas de cada professor estabelecida pela

Secretaria Municipal de Educação.

Art.3e. A presente Lei será regulamentada, no que couber, em até 60 (sessenta) dias da data da

publicação

Art.4e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

Gabinete da Presidência,02 de outubro de 2019'

Rúa.lurucê, 1301- Centro -CÊp 78820 000

www.cariaraiãciàíâ mt.gov.br

Ver- Va s d ti ra

Presidente

Jaciara/MT - Fonei (66)3461 7350 - Fax: (66)3461-7373



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂvrnRn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

pAnrceR ruRíorco 083/2019.

W
t4l,lo I l1

deÀ.Sh/,

PROJETO DE LEI N9 039/2019. ASSEGURA O

CUMPRIMENTO DO ARTIGO 26 §]E P4 1E|

FEDERAL N9 9.394/1996, QUE ESTABELECE A5

DTRETRTZES E BAsEs DA EDUcAçÃo NActoNAL,

DEVENDo A coNDUÇÃo DAs AULAS DE

EDUcAçÃo FÍstcA sER FE|ÍA poR

pRoFrsstoNAt oa ÁREa, NA REDE MUNtctpAL

DE ENstNo Do MUNtcÍpto DE TAC|ARA.

nruróRro

Trata-se de Projeto de Lei que visa assegurar o cumprimento do artigo 26

§ 3e, da Lei Federal ne 9.394/7996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,

devendo a condução das aulas de educação física ser feita por profissional da área, na rede

municipêl de ensino do Município de Jacia ra.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

A)

B)

No que diz com a legalidade do Projeto de Lei, verifica-se que a iniciativa

do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre ãssuntos de interesse local.

Rua Jurucê, 1301 - Centro - CEp 78820-000
www.camarajaciara.mt,gov.br

ll - Fone. (66)3461 7350 - tãx: (66)3461-7373 - Site ry\

a presente a ná lise:

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei.

ANÁTIsE JURíDIcA
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIqPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

Art. 30, Compete aos Municipiosr

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

O referido projeto busca dar cumprimento ao que é previsto em Lei

Federal, no caso, a Lei ne 9394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação

nacional, que em seu artigo 26, §3e, estabelece que a educação física é componente

obrigatório da ed ucação básica.

Por educação básica, se compreende a educação infantil e o ensino

fundamental, sendo mais do que natural que as aulas da referida matéria se.jam ministradas

por professores formados na respectiva área.

Veja que a interpretação da Lei nq 939417996 deve ser dada em

consonância com a Lei ne 9.696/1998, a qual dispõe sobre a regulamentação da profissão de

educação física, que em seus artigos 1e e 29 estabelece quem é que pode exercer as atividades

de ed ucação física.

Lei ns 9 394 ,DÊ20DTDEZEMBRO DE 1996

Art. 26. os currículos da educação inÍantil, do ensino fundamental e do ensino

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema

de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da

economia e dos educandos.

(..)

§ 3e A educação fÍsica, integrada à proposta pedaSógica da escola, é

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática

facultativa ao aluno:

| - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;

ll- mâior de trinta anos de idade;

Rua turucê, l301- centío - cÊP 78820 00(

www.camaÍ3taciãra mt.gov.br
crara/MT Fonei (66)346 1Y



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNTcIPAL DE JAcIARA

lll - que estiver prestando serviço militar inicial ou quê, em situação similar,

estiver obrigado à prática da educação física;

lV - amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;

V - (VETADO)

Vl - que tenha prole.

Lei ne 9.696, DE 1 DE SEIEMBRO DE 1998.

Art. le. O exercício das atividades de Educação Física e a designação de

Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente

registrados nos consêlhos Regionais dê Educação Física.

Art. 29,Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de

Educação Física os seguintes profissionais:

l- os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente

autorizado ou reconh€cido;

ll - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de

ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;

lll - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente

exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a

serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 3e. Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar,

programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar

trabalhos, programas, planos e proletos, bem como prestar serviços de

auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados,

participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes

técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do

desporto.

Assim, verifica-se que a imposição de que as aulas de educação física

sejam ministradas somente por professores de educação física licenciados em nível superior,

atende e observa o teor das duas Leis Federais informadas acima, o que por consequencia traz

tTt {66):}461'7171 Sitl ht\

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Rua lurLlcê, 1101 Centro . CEP 711820



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂruann MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

maior conhecimento, segurança e desenvolvlmento aos alunos da educação básica, que terão

uma aula de maior qualidade e produtividade.

Além disso, a jurisprudência discorre que a Lei de diretrizes e bases da

educação sendo qualificada como norma geral, possibilita aos municípios, legislar dentre a sua

competência normativa de interesse local, senão vejamos:

AçÂo DTRETA DE tNcoNSITUcToNALtDADE - Rto DE JANEIRo - LEI MUNICIPAL

6,02812075 DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE

oBR|GAToR|EDADE DE oFERTA oE pALEsrRAs PERMANENTES soBRE NoÇÔEs

DE cIDADANIA e polÍlcn PARA os AtuNos Do útttuo nlto Do ENslNo

FUNDAMENTAL DA REDE MUNtctpAL DE ENstNo PúBLtco Do Rto DE JANEIRo -

vÍcto or tNtctATtvA NÃo coNFtGURADo - wtuutcÍpto QUE PoDE LEGISLAR

soBRE MATÉR|A DE TNTERE5SE tocAL - tNocoRRÊtcn or ALTERAçÃo DA

GRADE cuRRrcurAn - tNExtsrÊNclA DE oFENSA Ao PRINcíPlo DA SEPARAçÃo

Dos PoDERES. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humâna, tem por finalidade

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (art. 2e LDB) A educação, direito de

todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivadâ com a

colaboração da sociedade, visa ao pleno desenvolvimênto da pessoa e a

formação do cidadão. (art. 306 da Cosntituição Estadual) Não há que se falar em

usurpação da competência do Conselho de Educação, nem há dispositivo

impondo ônus ou "nova" atribuição à Administração. A legislação apontada

como inconstitucional não colide com a Constituição Estadual porque não faz

qualquer alteração na grade curricular, na verdade, dá efetividade à norma

constitucional que garante direito fundamental. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

DIRETA. (TI-RJ - ADI: 00342275520168190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE

JUSTICA, Relator: CAÊTANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento:

17 /07 /2077, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de

Publicação: 2l /O1 / )A17 \

4ü



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuana MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

AÇÃo DtRETA DE INcoNsrrucroNALrDADE - wur.rrcÍpro DE BELo HoRrzoNTE -

vÍcro or rr',rrcrarvA - TNTELTGÊNcrA Do ART. 66, rNc. u, ALíNEA E - poRTADoR

DE NECESSIDADES ESPECIAIS ENSINO INCLUSIVO PARADIGMA

coNsÍTUcroNAL - ARTS. 165, § 1e, E 198, tNC. l, DA CONSTrrUrÇÃO DO

EsrADo DE MrNAs GERA|S - tEt DE DtRETRtzES E BAsEs ol roucnçÃo -

NoRMA GERAT - EScoLA EspEctAL ExcLUsrvA - H|PóTESE EXcEpctoNAL -

coNTTNU|DADE E AMPLTAÇÃo Dos coNvÊNtos ExtsrENTEs - NoRMA DE

clRÁrrR ESpEcÍHco - corvtperÊrucrl NoRMATtvA DE INTERESSE LocAt -

tNcLUSÃo - oasERvÂÍ.lcta - H,1ulrrcípto DE BELo HoRtzoNTE - ARTS. 1e A 4e DA

LEI MUNICIPAL N,9 10.788/2014 . REPRESENTAÇÃO REjEITADA, 1. A MAtéTiA

atinente à política pública de ensino ao portâdor de necessidades especiais não

é tema de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art.

66, inc. lll, da Constituiç ão Estadual.2. Constituicão da Reoública orevê a

etência concorrente da Uniã dos Estados ara le islar sobre "educa ao

cultura, ensino, desporto " laft. 24. inc. lX) e sobre "Drotecã o e intesracão social

das Dessoas oortadoras de deficiência" (art.24, inc. XIV)- 3. Em matéria de

o n m belecer normas

art. 24. § 1e). sem uir a comoetência suDlementar dos E stados (§ 2e). nem a

en cla ara le islar s e e interesse local dos Mun to

art.30, inc ll), para que estes mantenham, com a cooperação técnica e

financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino

fundamental"(CR, art. 30, inc. Vl).4. Ao dispor sobre o ensino público inclusivo

dos portadores de necessidades especiais, os arts. 58, 59 e 60 da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação, normas de caráter geral, previram a possiblidade

de, nas demais unidades da Federação, ser adotada hipótese excepcional em

que seja imprescindível o oÍerecimento do serviço público de educação por meio

de classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das

condições específicas dos âlunos, não for possÍvel a sua integração nas classes

comuns do ensino regular. (LDBE, art. 58, § 2e). 5. Os arts. 1e a 4e da Lei

Município n.e 10.788/2014 do Município de Belo Horizonte não ferem o art. 198,

1101 CentÍo - CEP 78820-0
ajaciara.mt.Bov.br

)nê lbb)14 Fâ! (66)3461-7373 Sire
4rl



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAr DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

inc. lll, da Constituição do Estado de Minas Gerais, nem os princípios adotados

pela Constituição da Repúblicâ (CEMG, art. 165, § Ls) sobre ensino inclusivo para

portadores de necessidades especiais. (TJ-MG - Ação Direta lnconst:

10000151027646000 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento:

26/07/2011, Órgão Especial / óRGÃo ESpEctAL, oata de pubticação:

04lo8/2O771.

Desta forma, o Proieto de Lei não adentra nas atribuições da estrutura

administrativa do Poder Executivo Municipal, e não onera os cofres públicos, apenas garante o

cumprimento versado em Leis Federais, podendo ser iniciado o procedimento legislativo no

próprio Poder Legislativo.

Por fim, cumpre ressaltar, que é anexado junto a este parecer, sentença oriunda

do TRF da la Região (processo ne 0027439-20.2011.4.01.3400), na qual foi estabelecida a

necessidade da presença de um profissional de educação física para ministrar aulas de

ed ucação fÍsica.

coNct-usAo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Pro.jeto

de Lei.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para a aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades

legais e regimentais vigentes.

\[
rh

Rrà Juruci I l0l Cenlro - CtP 78620 00r



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um pareceÍ técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

E o parecer.

laciara/MT, 14 de outubro de 2019.

,NM
oAB/MT 14.18s

§

Rua.JuÍu(ê, 1301 - Centro - CtP 78820'000 - JaciêÍà/MT Fonei (66i3461-7150 - tax: (66)3461-7373 - Site
www,camarajaciàra.mt.gov.br



PODER ruDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FE)MÁL DA PRIMEIRÂ REGIÀO

SEÇÃO IUDICIÁR]A DO DISTRITO FEDERÁI

Processo No ú27439-20.2011.4.01.3400 - 2(} VARA FEDERAI
No dc registro e-C\D 00544.201 3.00203400.2.0049'1 100128

AçAO ORDTNARTA / OUTRAS
.oo27 439-20. 20 1 1. 4.O 1. 3400
: CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA
: UNIAO FEDERAL

AUTOS NO

AUTOR
RÉU

SE NTENçA

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo CONSELHO FEDERAL DE

EDUCACAO FISICA em face do UNIAO FEDERAL, objetivando que seja

declarada a necessidade do Profissional dê Educação Física ministrâr aulas de

Educaçâo Física e/ou recreação ou qualquer outra atividade que envolva

exercícios ísicos e esportes, em conformidade com a Constituição Federal e

com a Lei no 9.696/1998.
Alega que a Resolução CNE/CEB no O7/2OLO, em seu art. 31, ao

estabelecer que as aulas de Educação Física, do 1o ao 50 ano do Ensino

Fundamental, podem ser ministradas por professores de refêrência da turma,

contraria a Lei no 9.696/98 na qual o exercício das atividades de educação

física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos

Regionais de Educação Física.

Instruiu a inicial com os documentos acostados às fls. 3717O4.

As fls. 118/119, a antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida.

A União ofereceu contestação (fls. 133/201), aduzindo, preliminarmente,

a ausência de interêsse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido. No

mérito, argúi a total improcedência dos pedidos.

O Ministério Público se manifestou pela total procedência dos pedidos do

autor (fls. 205/207).
Réplicas às fls. 2O9/214.
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É o relatório. DECIDO.

De início, rejeito as preliminares alegadas pela União, pois o art.31 da

Resolução no 07 /2O1O não exige a presença do profissional especializado

quando for ministrado o componente curricular Educação Física, atribuindo

uma faculdade ao profêssor de referência da turma, ministrar este componente

curricular sozinho. Além do que, a parte autora requer a declaração da

obrigatoriedade da presença do profissional de educação física, uma vez que

êste é o profissional adequado ao desempenho da atividade supramêncionada.

No mérito, a controvérsla instaurada nos autos cinge-se êm verificar a

necessidade de se exigir que o componente curricular Educação Física, do 10

ao 50 ano do Ensino Fundamental, seja ministrado pêlo profissional de

educação física, e não pelo professor de referência da turma.

Segundo o artigo 30 da Lei no 9.696/98 c/c o artigo 30 da Lei no

9.615/98, compete ao Profissional de Educação Física "coordenar, planejar,

proqramar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e êxecutar

trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de

auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados,

participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes

técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do

desporto", sendo que o desporto pode sêr reconhecido em sua faceta

educacional, praticada "nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de

êducação, evitando-se a seletividade, a h ipe rcompetitivida de de seus

praticantes, com a finalidade de alcançar o desênvolvimento integral do

indivíduo e a sua formaçâo para o exercício da cidadania e a prática do lazer".

o art. 10 da Lei no 9.696/98 preceitua que "o exercício das atividades de

Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é
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prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos

Regiona is de Educação Física".

Como bem enfatizado pelo Ministério Público Federal, as aulas de

educação física não se resumem a exposições teóricas, sendo de fundamental

importância à saúde e desenvolvimento motor dos estudantes, devendo,

portanto, serem ministradas por profissional capacitado e especializado.

Nessa linha de raciocínio, cumpre ressaltar que o Conselho Nacional de

Educação elaborou a Resolução CNE/CP no Oll2002, regulamentando o artigo

62 da Lei no 9.394/96, dispondo sobre a formação em licenciatura de

graduação plena, onde o profissional poderá atuar apênas no exercício do

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino

fundamental.

À vista desse cenário, conclui-se quê o proFissional de educaçâo fÍsica,

com formação específica, é essencial para o desempenho das atividades de

educação fisica pelos estudantes do ensino fundamental, cabendo a professor

de refêrência o acompanhamento dessas aulas sem, no entanto, substituir a

educação daquele profissional especialmente habilitado'

Pelo exposto, IULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS veiculados na inicial,

nos termos do art. 269, I, do CPC, para DECLARAR a necessidade da presença

de um Profissional de Educação Física para ministrar aulas de Educação Física

e/ou recreaÇão ou qualquer outra atividade que envolva exercícios físicos e

esportes, em conformidade com a Lei no 9.696/1998 e com a Constitulção

Federa l.
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Condeno a parte Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios,

estes ora fixados êm R$ 500,00 (quinhentos reais)/ dê acordo com o disposto

no art. 20, §4o, do CPC,

Pu bliq ue- se. Registre-se. Intimem-se,

Brasília/DF, 16 de julho de 2013.

MARA LINA SILVA DO CARMO
Juíza Federal Substituta da 20a Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuenA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

TIT E U EDAÃo

PRO'ETO LEI N.O 39, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

ORIORELAT

É submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que

"Assegura o cumprimento do art. 26 § 30 da Lei Federal n'o 9 394, que

estabélece as diretrizes e bases da educação nacional, devendo a condução

das aulas de educação física ser feita por profissional da área, na rede

municipal de ensino do município de Jaciara"

II - CONCLUSÕES DO RELATOR

ApresentadoexpedienteaestaComissão,esta,acompanhandoo
parecerlurídico acostados aos autos, deu-o como apto à votação em Plenário.

A Comissão acatou as justificativas, após análise, tendo este relator se

manifestado no sentido de que presentes estão os aspectos constitucional,

legal e regimental; e no mérito reconhecido a oportunidade e a conveniência

I-E POSrCÃO DA MAT RIA EM E ME

da matéria.

São as conclusões.

VEREADOR TI PEREIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comi são de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 14 DE OUTUBRO DE 2019.

Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
Rua luÍucê, 1301 - Centío

www.camaraiacrara.mt.gov.bí



rrr - DEcrsÃo on courssÃo

A comissão de constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra,

após a apreciação do Relatóúo elaborado pelo nobre Edil relator, passa à

votação:

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂUANA MUNICTPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

COMIssÃo DE cONSTITUICAO DE JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.O 39, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAG PEREIRA DOS SANTOS
de Constituição, Justiça e RedaçãoMembro Suplente da Comissã

Pelas Conclusões:

VEREADO
-DRIGUES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação

VEREAD CHARLES O JORGE DE SOUZA
Secretário da

FERÍlrAND
de Cohstitu ição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), L4 DE OUTUBRO DE 2019.

â/MT - Fone: {66)3461-7350 - Fãx: (66)3461 7373 - Sitê
Rua.lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-001

www-camaraiaciara.mt.gov.br



PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão

unânime dos membroi presentes da Comissão quanto a aprovação do

relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem PARECER

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 98)

COMIssÃo DE CONSTITUICÃO D E JUSTICAERED cÃo

PROJETO LEI N.O 39, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

FAVORÁVEL a matéria do Present jeto de Lei.

VEREADOR TIAG PEREIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comis deC stituição, lustiça e Redação

VEREADOR M R UES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de Co tituição, Justiça e Redação

VEREADOR CHA DO JORGE DE SOUZA
Secretário da Comissão de ituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA ]ÚNIOR
JACTARA(MT), 14 DE OUTUBRO DE 2019.
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