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PROJETO DE LEI N° 034 DE 13 DE JULHO DE 2022.

calendario oficial das 
a “Semana

“Institui no
atividades municipals,
Municipal do profissional de Educagao 
Fisica” e Da outras providencias”.

Art 1° Fica instituido no Calendario de Atividades do Mumcip'o de 
Caiamar, a “SEMANA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DE EDUCAgAO 

FISICA”! a ser comemorada anualmente na primeira semana o me 
setembro de cada ano, coincidindo com o dia 1a de setembro Dia em que s, 
homenageados os profissionais de Educagao Fisica, nos termos do artigo 1 
da Lei Federal n° 11.342 de 18 de agosto de 2006.

PARAGRAFO UNICO. A homenagem de que trata o “caput” do artigo
1*, visa destacar a importancia da atuagao dos Profissio"al®
Fisica, que atendem criangas, adolescentes, adultos e idosos dando-lhes 
condicionamento, voltados ao bem estar, a saude fisica, mental e ao bo 
aproveitamento escolar e em outras atividades do dia-a-dia.

Art. 2° O Poder Publico Municipal adotara todas as medidas necessarias 
para organizar, apoiare incentivar as atividades previstas na semana de que 
trata esta Lei, com o objetivo de expor e difundir conhecimentos teonco 
praticos sobre a fungao dos profissionais de Educagao Fisica atraves de 
planejamento, programagao e realizagao de campanhas educativas, cursos, 
exposigoes, pesquisas, publicagoes, reunioes e seminaries.

Art. 3° Na semana comemorativa serao organizadas atividades 
esportivas junto aos estabelecimentos de ensino, incentivando os alunos a 
pratica esportiva e a desenvolver relagao de mutuo respeito, destacando a 
importancia do esporte, como meio de integragao e de bem estar social.

O Poder Executive Municipal mobilizara as Secretarias e
com EntidadesArt. 4°

Departamentos afins, e em conjunto com o Poder Legislative e
...], desenvolverao atividades, podendo para tal formar 
Clubes, Empresas Privadas e Instituigdes de Ensino

da Sociedade Civil 
parcerias com 1 
Particulares, visando a realizagao do evento.
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JUSTIFICATIVA

Em abril de 2018, a cidade de Caieiras, sancionou uma interessante a Lei 
numero 5053 que; instituiu no Calendario Oficial do Municipio a “Semana 
Municipal do Profissional de Educapao Flsica”, a ser comemorada anualmente, 
na primeira semana do mes de setembro, tendo o dia 1° de setembro corno a 
data principal. Desde 2006, apos a homologapao da Lei Federal n 11. 
342/2006, muitos municlpios ja instituiram esta data mostrando a importancia 
da atuagao do profissional de Educapao Flsica, que atende crianpas, 
adolescentes, adultos e idosos, entre outros com a preocupapao dos beneficios 
ligados a saude de todos os participantes de atividade flsica, seja ele no ambito 
escolar ou em areas afins. Assim considerando que, nosso municipio ha 
decadas, e uma referenda no esporte, revelando varies atletas de alto nlvel de 
rendimento em varias modalidades esportivas, sediando edipoes de Jogos 
Regionais promovida pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do 
Estado de Sao Paulo, apresenta instalapoes flsicas que sao referencias para 
varies municlpios do territorio nacional, sediando varies eventos de ambito 
internacional Professores, tecnico e, atletas, entre outros que foram nossos 
alunos no passado e que hoje levam o nome do municipio de Cajamar para 
varias regioes do nosso pals e do mundo com seus trabalhos de excelencia. O 
esporte faz parte do nosso cartao de visita em nosso municipio e se hoje ele e 
uma referenda nacional e porque existiram e existem muitos profissionais 
habilitados fazendo, a diferenpa na vida do nosso munlcipe. Nada mais justo 
que a valorizapao do mesmo, com esta singela homenagem. Sendo uma forma 
de reconhecimento, pelos seus servipos prestados a humanidade. Desta forma, 
e que apresento para analise dos llustres Pares, esse Projeto de Lei:

Plenario Vereador Waldomiro dos Santos, 13 de julho de 2022.

oTARCISIO CARVALHO 

VEREADOR
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Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Tenho a honra de submeter a apreciagao dessa Colenda Casa o Projeto 
de Lei n°, que Dispoe sobre a instituigao da “Semana Municipal do Profissional 
de Educagao Fisica”, que devera ser comemorada na primeira semana do mes 

de setembro de cada ano.

Trata-se de ato comemorativo que ja foi instituido a nivel federal, atraves 
da Lei n° 11.342 de 18 de agosto de 2006, a qual instituiu o dia do profissional 
de Educagao Fisica, em justa homenagem aos professores que levam 
diuturnamente aos nossos filhos o amor ao esporte, que e fonte de saude e de 

formagao para o future.

Desta forma, entendemos que Cajamar nao pode furtar-se a prestar esta 
homenagem a tao valorosos mestres, que no seu dia-a-dia sao ponto de 
referencia as nossas criangas, adolescentes e ate aos idosos, que buscam 
atraves de atividades esportivas adaptadas a se integrarem ao meio social e a 
manterem-se saudaveis na melhor idade.

Certo de poder contar com o apoio dessa Edilidade, aprovando a 
materia, apresento-lhes os protestos de estima e consideragao.

Plenario Vereador Waldomiro dos Santos, 13 de julho de 2022.

TARCISIO CARVALHO 

VEREADOR
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Art. 5° As despesas decorrentes desta lei correrao por conta de 
dotagdes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 

disposigoes em contrario.

Plenario Vereador Waldomiro dos Santos, 13 de julho de 2022.

TARCISIO CARVALHO 

VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

PROTOCOLO
1890/2022
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