
 

Exmo. Senhor Presidente. 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário, o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 057/2020 

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES 

FISICAS NOS BAIRROS ENTITULADO: 

+ESPORTE+LAZER. 

 

O projeto incentiva a prática de atividades físicas nos bairros, buscando em sua 

amplitude desenvolver e dar acesso a ferramentas de qualidade para a prática de exercícios, 

proporcionando qualidade de vida à comunidade. 

 
Art. 1º O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Juventude, 

Esporte e Lazer (SEJEL) deverá administrar, planejar e organizar anualmente, o funcionamento 

do projeto através das inscrições.  

     
                Art. 2º Condiciona-se a concessão do benefício mediante: 

 

 I – à inscrição; 

 
II – apresentação de documentação; 

 

                  III – ao respectivo núcleo.

                 Art. 3º Atividades previstas: dentre elas estão modalidades de dança (zumba, 

RitFunk, dança moderna), Ginástica Localizada e corrida orientada. 

 

                  Art. 4º O projeto ocorre em onze núcleos, sendo eles: núcleo Militão, núcleo 

Menino Deus, núcleo Narciso Suñe, núcleo São Sebastião, núcleo Centro Social Urbano, núcleo 

Stand, núcleo Gaúcha, núcleo Prado Velho e núcleo Getúlio Vargas, núcleo Passo das Pedras e 

núcleo Ivo Ferronato. 

 

Art. 5º O Poder Executivo terá autorização para tomar as medidas necessárias 

para o cumprimento desta Lei. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                 

                       SALA DAS SESSÕES, 22 de junho de 2020. 

 

            JOÃO SCHARDOSIM  

               Vereador PTB 



 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

 

 

 

O Projeto +Esporte+Lazer leva aos bairros e núcleo Militão atividades em turnos 

matutinos e vespertinos que auxiliem mulheres e crianças dessas localidades a praticarem 

atividades que despertem em si a autoconfiança, o estímulo às práticas desportivas, hábitos mais 

saudáveis fisicamente e psicologicamente, além de exercitar o de comprometimento, por meio de 

presença nas aulas. O projeto ocorre em onze localidades, sendo elas: núcleo Militão, núcleo 

Menino Deus, núcleo Narciso Suñe, núcleo São Sebastião, núcleo Centro Social Urbano, núcleo 

Stand, núcleo Gaúcha, núcleo Prado Velho e núcleo Getúlio Vargas, núcleo Passo das Pedras e 

núcleo Ivo Ferronato. 

Atividades físicas, sejam elas laborais, artísticas, esportivas,  têm um papel fundamental 

no desenvolvimento de jovens e adultos, projetos que têm estas como base proporcionam 

atenção à saúde, convívio social e principalmente desviam as atenções a problemas sociais. 

Como plano governamental previamente estabelecido, secretaria de juventude, esporte e 

lazer através do esporte busca destacar a capacidade de transmissão de valores e a relação social 

possibilitada pelo esporte. Também trabalha junto à saúde dos praticantes desenvolvendo a 

prevenção através de atividades físicas, conhecimento e lazer. 

       A obtenção das vagas no Projeto +Esporte +Lazer tem como objetivo a prática de 

atividades físicas por meio de aulas de dança. Ofertar momentos de lazer e qualidade de vida às 

comunidades atendidas, destacar a capacidade de transmissão de valores e a relação social 

possibilitada por atividades coletivas. 

 

       Desta forma, contamos com a parceria dos nobres colegas para que obtenhamos a 

aprovação desta matéria. 

 

 

 

 

 

         SALA DAS SESSÕES, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

                  JOÃO SCHARDOSIM  

                      Vereador PTB 


