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CAMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Institui   e   inclui   no   Calend5rio   Oflcial   de   Eventos   do
Municipio de Jacare'I o Dia Municipal do Esporte Seguro e
lnclusivo.

0   PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACARE[,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E   ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°      Fica   instituido   e   incluido   no   Calendario   Oficial   de

Eventos do Municipio de Jacarei o DIA MUNICIPAL DO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO, a

ser comemorado anualmente no dia 9 de novembro.

Art.  2°    Os  objetivos  do  Dia  Municipal  do  Esporte  Seguro  e

lnclusivo sao estimular a  pratica esportiva  pela populaeao e a  inclusao social,  com enfase para

criangas,   jovens   e   adolescentes,   onde   todos   deverao   estar   inseridos   sem   preconceitos,

respeitando-se as condi?6es de cada urn.

Pafagrafo  tlnico.   Na  data  estabelecida  nesta  lei  deverao  ser

incentivadas   e   desenvolvidas   atividades   esportiva§   inclusivas,    por   meio   de   particulares,

organizag6es   nao   govemamentais,   6rgaos   publicos  ou   mediante   parcerias,   fomentando  o

esporte direcionado para pessoas com deficiencia e/ou com necessidades especiais.

Art. 3°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao.

Camara Municipal de Jacarei,  11  de

ONDUT

Presidente

Autoria do oroieto: Vereador Paulinho dos Condutores.

io de 2022.
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JuSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0 esporte  nao e s6  para alguns,  e  para todos.  Partindo dessa

afirmaeao,   compreendemos   que   o   esporte   6   urn  lmportante   instrumento   para   integragao,

transformagao  e,  sobretudo,  inclusao  social  dos  individuos,  independendo  de  suas  condig6es

peculiares.

0  esporte  e  urn  direito  universal  e  fundamental  de  todo  ser

humano  e  como  tal  todos  devem  ter  as  possibilidades  e  facilidades  para  alcanear  a  efetiva

realizagao desse direito.

0  direito  de  praticar esportes  esta  assegurado  na  Conveneao

sobre  os  Direitos  da  Crianga,  na  Constitui¢ao  Federal  Brasileira,  no  Estatuto  da  Crianca  e do

Adolescente e na  Lei Organica  Municipal.  Nosso desafio 6 que ele seja garantido  nas escolas,

pragas,  nos  parques  e  nas  comunidades.  0  esporte  e  para  todo§  e  deve  ser  praticado  com

respeito a diversldade e as condig6es fisicas e psicol6gicas de cada pessoa.

Os  principios  do  direito  ao  esporte  seguro  e  inclusivo  sao  os

seguintes:

1.  Diversificar  para  incluir.  Todas  as  criancas  e  todos  os  adolescentes  devem  ter

oportunidade  de  praticar  esporte.  Meninos  e  meninas  jogam,  brincam,  e  se  divertem  juntos.

Adaptag6es  coma  campos  e  quadra§  pequenas,  bolas  mais  leves,  rede  de  v6lei  mais  baixa,

aros  de  basquete  de  diversos  tamanhos  e  alturas,  traves  menores  sao  algumas  ferramentas

para tornar o jogo mais divertido, educacional, seguro e inclusive.

2.   Conversar  para  decidir  juntos.   Todos  devem   ser  convldados  a  discutir  como,

quando e  por que  praticar esporte.  As  regras  do jogo devem  ser construidas  coletivamente,  e

para  tanto  6  preciso  dialogar,  saber ouvir,  construir acordos  e  regras,  e  avangar nas  decis6es

tomadas coletivamente.

3.  Aprender  sobre  o  outro:   somos  diferentes  uns  dos  outros,   mas  todos  tern  os

mesmos  direitos,  que  precisam  ser  respeitados.  Aprendemos  muito  quando jogamos juntos  e

nos adaptamos para que todos possam jogar.

4,     Liberdade     com     responsabilidade:     jogar    e     aprender    a    fazer    escolhas

conjuntamente,  o tempo todo:  construlr e decidir regras juntos,  resolver conflitos  pelo  dialogo,
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cuidar  do  material,  ocupar  espagos  dentro  ou  fora  da  escola,  mobilizar  a  comunidade  para

manter o campo e a quadra bern cuidados.  Esse 6 urn exercicio de conquista de autonomia em

que se compreende que as escolhas interferem na vida de todas as pessoas.

5.   Educar  de  corpo  inteiro:  criangas  e  adolescentes  nao  podem  ser  dMdidos  em

corpo  e  mente.   0  esporte  contribuj  para  artlcular  habilidades  motoras  com  pensamento  e

emo96es.

A    pratica    esportiva    traz    beneficios,    essencia    para    que

individuos de todas as  idades possam ter uma vida saudavel e gratificante.  0 esporte estimula

a  participagao,  o  senso  de  equipe,  a  autoconfianga,  a  autoestima,  a  consciencia  do  eu  como

cidadao,  a  comunicagao,  a  interaeao  Social  e  uma  s6rie  de  fatores  importantes  para  viver em

sociedade.

Neste  sentido,   o   presente   projeto  de  lei  tern  como   objetivo

instituir   o   Dia   Municipal   do    Esporte   Seguro   e   lnclusivo,    onde   se   comemore   e   sejam

desenvolvidas   atividades   esportivas   seguras   e    inclusivas,    respeitando   as   condig6es   e

particularidades  de  cada  individuo,  possibilitando  pessoas  com  deficiencia,  com  necessidades

especiais ou nao, gozarem desse d.ireito tao importante.

Alem   disso,   a   proposieao  justifica-se   pela   urgencia   em   se

discutir  as  varias   possjbilidades  advindas   do   esporte  voltadas   a   diversidades   inerentes   a

sociedade   atual.   Regjstre-se   ainda   a   importancia   do   esporte   inclusivo   ocasional   para   a

sociedade, possibilitando, atraves de a96es esportivas articuladas,  uma nova forma de ver esse

processo  como  fator  de  transformagao,   que  §e  adapta  as  diferentes  condie6es  humanas,
inserjndo  a  sujeito  como  ator das  ag6es  e fomentando  a  participaeao da  sociedade como  urn

todo.  Dia  9  de  novembro  sera  urn  marco  para  estimular ag6es  e,  por isso,  a  motivagao  deste

projeto para a comunidade local.

Assim    exposto,    estamos   certos   de   que   esta    propositura

merecera a aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

e 2022.

Pra¢a  dos  Tree   Podereg,   74  -CEP`   12   327-901   -Caixa   Postal  228   -Tel      (12)3955-2200  -Fax:   (12)3951-7808
slte.  www  camara|acarei.sp.gov,br


