PROJETO DE LEI Nº 10/2020, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020.
Dispõe sobre a inserção da Copa Mantiqueira de Futsal no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Campos do Jordão.
(de autoria dos Vereadores Luiz Filipe Costa Cintra e Claudio Adão da
Silva)
Art. 1° - Fica inserido no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Campos do Jordão a Copa Mantiqueira de Futsal.
Parágrafo único – O referido campeonato acontecerá anualmente no
período de fevereiro a julho.
Art. 2° - A Prefeitura Municipal deverá apoiar a realização do
campeonato com fornecimento de estrutura, espaço e segurança e
poderá apoiar ainda com o fornecimento de arbitragem e premiações,
desde que exista disponibilidade financeira no exercício ou dotação
orçamentária específica.
Art. 3º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Campos do Jordão, 19 de fevereiro de 2.020.
LUIZ FILIPE COSTA CINTRA
Vereador – PODEMOS
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA
Vereador - PSD
JUSTIFICATIVA
A Copa Mantiqueira de Futsal está em sua 15º edição e vem sendo
realizada a cada ano com mais sucesso.
Para se ter consciência em relação à importância e dimensão do evento,
a 14º edição, realizada em 2019, contou com a participação de 64
equipes de 33 cidades e três estados da federação – SP, MG e RJ. Foram
mais de 4000 atletas participando das diversas categorias: Sub-8, Sub-

10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Principal e Veteranos no masculino;
Sub-15 e Principal no feminino. Ao todo, foram mais de 500 jogos
realizados em diversas cidades e as finais foram realizadas em Campos
do Jordão.
A competição abrange, portanto, todas as faixas etárias dando
oportunidade à pratica esportiva a crianças, jovens e adultos, sendo
fundamental, especialmente, para o fortalecimento de categorias de
base.
Dessa forma, o presente projeto tem a intenção de tornar oficial no
Calendário de Eventos do Município esse evento esportivo que já está
devidamente consolidado e precisa ter sua importância devidamente
reconhecida.
Pedimos aos nobres pares a aprovação da presente propositura.

