
PROJETO DE LEI Nº 4709/2018 

 

 

 

Institui, no Município de Patos de Minas, o “Dia 

do Futebol Amador”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA: 

 

Art. 1º Fica instituído, no Município de Patos de Minas, o "Dia do Futebol 

Amador”, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de junho. 

 

Art. 2º A comemoração ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial 

de Eventos do Município de Patos de Minas. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Patos de Minas, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA: 

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

educacional e social, bem como na qualidade de vida do ser humano. Assim, os jovens e 

adultos de nossa cidade, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte 

incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade 

Nesse sentido, este projeto de lei visa incluir no calendário oficial do 

Município o “Dia do Futebol Amador”, com o objetivo de homenagear os vários 

cidadãos e atletas, que, nos finais de semana, participam das atividades nos campos de 

futebol da cidade e zona rural.  

A data de 21 junho foi escolhida por ser o dia do falecimento de Luiz 

Roberto de Souza, goleiro e também treinador da URT e de várias equipes da região, 

responsável pela revelação de dezenas de atletas para times de Minas Gerais, além de 

treinador na Escolinha do Vila Esporte Clube, na qual deixou sua lembrança mais 

marcante. 

Portanto, o objetivo é massificar a prática de esportes, contribuindo para o 

desenvolvimento humano, social e esportivo, para a redução de índice de criminalidade, 

bem como para a transformação social e melhoramento da qualidade de vida.  

Pelas razões expostas, peço o apoio de todos os Vereadores para aprovação 

do presente projeto de lei. 


