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PROJETODE LEI N2 53.1 /2019.

INSTITUI O PROJETO "CHUTE PARA O
FUTURO" NO MUNicíPIO DE CAMPINA
GRANDE EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art.1° Fica instituído o Projeto "Chute para o Futuro" no âmbito do município de Campina
Grande, com a participação de professores, coordenadores, alunos e funcionários das escolas
e demais atores.

Art. 2° A implantação do Projeto caberá à Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer e à
Secretaria Municipal de Educação - SEDUC -, da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Art. 3° O programa tem por objetivos:

I - Desenvolver programação esportiva, recreativa, cultural e de orientação para o
trabalho, proporcionando também assistência médica e complementação alimentar;

11- Estimular a participação de crianças e jovens em atividades de esportes, cultura e
lazer.

111- Preencher o tempo livre das crianças e jovens na própria comunidade, retirando-os
da ociosidade;

IV - Oferecer assistência fisioterápica aos participantes da programação;

V - Criar alternativas de encaminhamento da clientela para o mercado de trabalho;

VI - Despertar para o interesse da participação comunitária, como elemento de integração
social;

VII - Ampliar alternativas para desenvolvimento da programação esportiva e recreativa
destinada à comunidade carente;

VIII - Oportunizar ações em favor da sociedade;

IX - Incentivar ações da cidadania e participação social;

X - Oportunizar ações para incentivar a geração e formadores de colaboradores;

XI - Oportunizar a participação dos estudantes e sociedade em ações em apoio à
comunidade;
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XII - Discutir e apreciar propostas e alternativas para melhorar a relação entre a
comunidade.

Art. 4° O Programa visitará as escolas em calendário elaborado pelas Secretarias
envolvidas, definindo os locais, como campos de futebol para o desenvolvimento do projeto.

Art. 5° O Programa poderá ser desenvolvido nas seguintes localidades, entre outras
comunidades:

a) Campo de futebol (Vila Olímpica Plínio Lemos) - José Pinheiro;
b) Campo de futebol (Campo da Creche) - Monte Castelo;
c) Campo do Distrito dos Mecânicos;
d) Campo do Leão - Monte Santo;
e) Campo Vila Olímpica das Malvinas;
f) Campo do Santa Rosa;
g) Campo do Rocha Cavalcante;
h) Campo do Palmeira Imperial;
i) Distrito de Galante;
j) Outras.

Art. 6° Recursos Materiais e Recursos Humanos:

a) Técnicos de futebol de campo;
b) Professores de Educação Física;
c) Materiais Esportivos;
d) Bolas e Coletes;
e) Veículos para deslocamento.

Art. 7° Matrículas:

a) As matrículas das crianças serão realizadas na Secretaria de Esporte, Juventude e
Lazer e Secretaria Municipal de Educação - SEDUC -, da Prefeitura Municipal de Campina
Grande ou em um local a ser definido:

b) A criança deverá se inscrever acompanhada dos pais ou responsáveis pela mesma;
c) Deverá apresentar duas fotos 3x4, além de uma cópia da Certidão de Nascimento;
d) Declaração da escola que o aluno estudou ou continua estudando;
f) Caso a criança não esteja estudando, o Projeto "Chute para o Futuro" irá juntamente

com a Prefeitura Municipal de Campina Grande providenciar a matrícula da mesma na Rede
Pública.

Art. 8° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 9° O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação e estabelecerá critérios.
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Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário, 03 de dezembro de 2019.
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PROJETO DE LEI N2 ....1 2019.

JUSTIFICATIVA

Estamos propondo o Projeto "Chute para o Futuro" no âmbito do município de Campina
Grande, com a participação de professores, coordenadores, alunos e funcionários das escolas
e demais instituições, visando criar oportunidades para maior participação de todos e de todas
em prol do bem comum.

Preocupados com milhares de crianças carentes, meninos de ruas e das periferias do
Município, apresenta uma proposta, não de montar uma escolinha de futebol, mas de implantar
e desenvolver com o apoio dos poderes públicos da Rainha da Borborema o projeto "Chute
para o Futuro" que consideramos de elevado nível cultural e social.

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer e a Secretaria Municipal de Educação -
SEDUC -, da Prefeitura Municipal de Campina Grande têm um papel importantíssimo na
comunidade, e o envolvimento de todos os segmentos sociais com certeza emprestará a sua
experiência nas ações a serem desenvolvidas.

Conhecendo das inúmeras oportunidades que tem hoje, os jovens nos meios esportivos
principalmente no futebol, estamos propondo implantar e desenvolver com a devida anuência
dos órgãos públicos governamentais, o Projeto "Chute para o Futuro" em Campina Grande.

A implantação desse projeto vai beneficiar dezenas de crianças e adolescentes carentes
na faixa etária de 07 a 20 anos. Além de contribuir para a formação cultural, esportiva e social
das crianças, podendo se estender por todo o Município.

Procurando, principalmente, transmitir a ética, a paz, a cidadania, os diretos humanos e
os valores universais para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, bem como levar ações
de caráter preventivo, protetivo e proativo para população envolvida no Programa,
apresentamos e solicitamos o apoio dos Nobres Pares desta Douta Casa para aprovação da
matéria em questão.

Este projeto com base no futebol é da maior importância no desenvolvimento físico,
mental e social da criança e do adolescente. Influencia no processo da formação de identidade
dos usuários. O processo de formação de identidade pode ser caracterizado como fator de
conhecimento e visão pessoal que se modifica em função das novas experiências vivenciadas
pelas pessoas. Portanto, um processo dinâmico para o qual contribuem especialmente as
atividades de relacionamento humano.

A criança após os seis anos começa a deixar a fantasia e procura engajar-se em tarefas
reais. Baseado nisso, os professores e educadores devem ter o cuidado de não exigir dessas,
tarefas e desempenho acima de suas possibilidades, fato que promoveria sentimento de
fracasso e inferioridade. Este problema deve, contudo, ser equacionado pelo professor de
educação física (instrutor) que, deve conhecer através da observação e experiência as reais
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condições física do aluno, para a partir daí estabelecer os limites individuais em qualquer
atividade a que o aluno seja submetido, desta forma, estará o educador favorecendo o
sentimento de sucesso da criança, com resultados positivos para a sua autoestima.

Poderão ser buscados recursos públicos junto à Secretaria Especial do Esporte
(Ministério da Cidadania) em integração com a representação nacional em Brasília.

Fundamentados na legislação que rege o desporto nacional da Lei de Zico n° 8.672 de
06/07/1993, e regulamentada pelo decreto nO981 de 11 de novembro de 1993, vemos a
necessidade e o direito da participação dos recursos do Estado para a concretização deste
projeto.

A maior paixao do povo brasileiro com relação as mais diversificadas modalidade
esportiva é o futebol. O sonho de cada menino é ser um astro de futebol, que antes era apenas
da criança, agora ela conta com anuência dos pais que, de imediato, a escreve nas escolinhas
de futebol existentes na cidade e que tem se multiplicado repetidamente.

O Projeto "Chute para o Futuro" foi idealizado pelo Professor Severino Pereira da Silva
(Degmar) - Cref. 002702-PB.

MÁRCIO

Plenário, 03 de dezembro de 2019.
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