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Institui no Estado de Mato Grosso o Programa
de Incentivo à Prática de Futebol Feminino e dá
outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Fica instituído no Estado de Mato Grosso o Programa de Incentivo à Prática de Futebol

Feminino.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por futebol as diversas formas de prática

deste esporte, tais como futebol de campo, futebol de salão (futsal), futebol society e futebol de areia.

Art. 2° - O objetivo do Programa será a promoção de torneios, campeonatos e eventos, bem

como a destinação de espaços voltados à prática de futebol feminino.

Art. 3° - O Programa de que trata esta Lei deverá ser desenvolvido nas escolas da Rede

estadual de Ensino, nos equipamentos esportivos da administração pública direta e indireta, nos parques e

próprios estaduais ou em outros locais apropriados para este fim.

Art. 4° - O Poder Executivo através da Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer

 regulamentará esta Lei no que couber, por ato próprio, para o seu fiel cumprimento, facultando-se a

celebração de convênios e demais ajustes permitidos pela legislação, inclusive a transferência de numerários

e materiais, com entidades privadas, bem como ligas e entidades de administração do desporto, na

modalidade Futebol Feminino.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço em lugares inimagináveis em tempos pretéritos, mas
no futebol o cenário é completamente diferente, sobretudo em nosso país.

Embora o Futebol Feminino apresente um imenso potencial, a falta de incentivo a sua prática tem
representado um entrave para o desenvolvimento do esporte, que tem como principais demandas: melhores
condições para treinamentos, campeonatos e de carreira, além do enfrentamento ao preconceito e a pouca
estrutura da modalidade

Tamanha relevância do tema exige uma atenção especial do Poder Público Estadual, já que é no âmbito da
sua atuação que essas demandas ocorrem de maneira efetiva, além de estarem consolidadas entre os
princípios fundamentais da nossa Lei Orgânica.

Portanto, a relevância e pertinência desta Lei estão justificadas na importância do incentivo à prática de
Futebol Feminino, pelo que se revela imprescindível à anuência dos Nobres Colegas para a aprovação deste
Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Novembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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