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Insffcid!uÃ  a  &emúaina de Comemoração do  Futebol  Amador
e das eaüB±{gisiuãias d'e Ba\se do Município de Jacareí.

A   CÂMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREÍ  APROVA   E   SEU

PREsliDENTE,  VEREADOR  PAULO  FERREIRA  DA  SILVA,

PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Ari,  1°    Fica  instituída  na  Câmara  Municipal  de  Jacareí  a

Semana da Comemoração do Futebol Amador e das Categorias de  Base do  Município,  a

ser realizada anualmente na primeira semana do mês de junho.

§ 1°   Na Sessão Ordjnária do Legislativo que compreender a

primeira semana do mês de junho haverá uma so[enidade comemorativa, oporiunidade em

que também  será ccmcedido o tempo de  15  (quinze)  minutos para  uso da tribuna  por um

representante da Associação de Clubes de Futebol Amador de Jacareí com a finalidade de

abordar os aspectos que envolvem os clubes locais de futebol amador e suas respectivas

categorias de base.

§ 2°   Na mesma semana,  em outros dois dias não previstos

para  a  realização  de  sessão  ordinária,  serão  promovidos  na  sede  Câmara  Municipal,
mediante entendimentos da Associação de  Clubes  de  Futebol Amador de  Jacareí com  o

Cerimonial do Legis[ativo, eventos alusivos à Semana ora instituída.

§ 3°   Poderão participar dos eventos mencionados no ariigo
anterior,  a[ém  da Associação  de  C[ubes,  todas  as  agremiações  do  Município  ligadas  ao

futebol   amador,   a   Secretaria   de   Esportes   e   Recreação   do   Município,   entidadés   e

profissionais com atuação nas áreas esportiva e de saúde, bem como outras entidades que

possam contribuir para o crescimento do esporte local.

§   4°      Para   a   concretização   dos   objetivos   da   Semana

poderão  ser  realizados  workshops,  debates,  palestras,  exposições  e  estudos  sobre  as

políticas públicas relativas ao futebol amador.
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Art.  2°   Este Decreto  Legislativo entra em vigor na data de

Câmara Municipal de Jacareí, 8 de fevereiro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0   presente   Projeto   de   Decreto   Legislativo   instituindo   a

Semana de Comemoração do Futebol Amador e das Categorias de Base do Município de

Jacareí  objetiva  reconhecer  e  enaltecer  o  trabalho  de  inúmeros  abnegados  do  esporte

amador   de   nossa   cidade,    procurando   também   estimulá-los   na   difícil   missão   que

abraçaram.

0  futebol  é  paixão  nacional,  envolve  pessoas  de  todas  as

jdades e ambos os sexos, que torcem e/ou praticam com muito empenho o esporte.

São muitos os jacareienses que praticam o futebol de forma

amadora  e  as  categorias  de  base  sempre  estão  recebendo  mais  e  mais jovens  com  o

desejo de também participar.

Desta  forma,  a  Semana  ora  instituída  procura  valorizar  o

futebol amador na cidade, possibilitando, além da comemoração, a discussão de temas de

seu   interesse   e   apresentação   de   sugestões   para   incrementar   a   evolução   dessa

modalidade na cidade.

Então,  assuntos  como  o  espone  em  si,  a  prática,  saúde,

atitudes  desportivas,   conhecimento  de  limites  de  cada  um,   competições,  entre  outros

tantos,   poderão   ser   abordados   de   forma   eficiente   no   ambiente   de   uma   Semana

Comemorativa.

Assim  exposto  o  projeto,   esperamos  merecer  o  apoio  e

aprovação dos ilustres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Câmara Municipal de ^Jacareí, 8 de fevereiro de 2021.
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