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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Condado
Ver. Pedro Andrade da Silva Filho

Requeiro à mesa ouüdo o plenário, uma vez cumprida às formalidades
regimentais, que seja encaminhado ao gestor municipal, nos termos do art.92 do
Regimento Interno, a presente indicação de Projeto de Lei cuja minuta segue em
ânexo para a inclusão no município do Ensino Educativo do Esporte de Jiu-jitsu
brasileiro.

Considera-se que com a pratica do esporte de jiu-jitsu desenvolva nas
crianças e jovens principalmente a cognição de percepção, atenção, associação,
memória, e raciocínio, além da autoconfiança nas relações sociais sendo por este
motivo uma pratica importante a ser implementada como um conteúdo potencial a
ser desenvolüdo no contexto escolar das aulas de Educação Física, por seu
potencial educativo voltado para a não à üolência, e ainda pelo fato desta pratica
ter sido desenvolvida em nosso país, reconhecendo sua relevância histórico-social,
no contexto brasileiro.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal do Condado, em 12 de março de 201.9.

fusüftcativa em plenário
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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MINUTA DO PROJETO DE LEI
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EDUCACIONAL DA PRATICA ESPORTTVA DO

Jru Jrrsu E PERMTTE A CETEBMÇÃO On
PARCERIAS PÂRA O SEU ENSINO NOS
ESTABELEcTMENToS or EouclçÃo eÁsrcÀ
púsrrcos no uutrtlcÍpto.

Art 1" Fica reconhecido o caráter educacional e formativo da pratica esportiva do
Jiu-Jitsu Brasileiro.

Art. 2 " Fica insütuído no âmbito da Administração Pública Municipal, o ensino do

Jiu-jitsu, nas aulas de educação física nas escolas da rede municipal, para seus

alunos que manifestem o desejo voluntirio de frequentáias.

Art. 3q As aulas de que trata o art. 2q desta lei, serão disponibilizadas para alunos
com idade igual ou maior que B (oito) anos e estará condicionada àqueles alunos
que gozem de condiçôes de saúde fisica e mental para praticá-las;

Art. 4q As aulas serão ministradas por um profissional habilitado com Curso

Superior na área de Educação Física e monitoradas por um atleta capacitado e

praticante da modalidade.

Art.5s As aulas esportivas do Jiu-jitsu deverá ser conteúdo obrigatório, mas não

exclusivo, do componente curricular da Educação Física, desde que não preiudique
o ensino de outras modalidades esportivas.

Art. 3e Considera -se beneficios do liu-fitsu:

I - desenvolúmento da defesa pessoal.

II - diminuição o stress e aumento da sensação de bem-estar

lll - melhora da capacidade cardiovascular e respiração

lV - aperfeiçoamento do condicionamento físico e reflexos

Art. 4e Ficará a cargo do Poder Executivo:

I - Propagar campanha educacional mediante palestras educativas nas escolas

envolvendo pais ou responsáveis dos alunos, no intuito de conscientização sobre
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a importância do esporte no desenvolúmento social e na gerência educacional da
família.

II - Incentivar os alunos que desenvolverem aptidão para o esporte e mediante
possível assistencialismo em eventos característicos do Jiu-Jitsu.

III - Celebrar as parcerias necessárias para correto desenvolümento da atiüdade
esportiva

IV - Criação de espaço adequado para o desenvolvimento da atiüdade, com
condições de segurança para seu oferecimento

Art. 4e Poderá ser realizado torneio de jiu-jitsu, entre as escolas municipais,
respeitando-se as faixas etárias, com entrega de medalhas aos primeiros colocados.

Art. 5s Professores e praticantes voluntários, da modalidade do fiu-jitsu, podem
contribuir com o ensino esportivo nas escolas.

Art. 5s O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 120

[cento e vente dias) dias contados de sua publicação.

Art. 64. Estâ Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATM

Este projeto tem o condão de implementar nas escolas públicas do município,
o ensino do fiu-jitsu, nas aulas de Educação Física, na intenção de possibilitar aos

alunos da Educação básica e fundamental, tenham maior contato com o esporte, de
defesa pessoal, visando.

A pratica esportiva e educacional do Jiu-litsu no ambiente escolar é
considerada uma ótima ferramenta pedagógica que pode ser utilizada dentro da
escola nas aulas de educação física, onde pode-se trabalhar um dos principais
aspectos metodológico qual seia, a disciplina, o que consequentemente, influenciará
indiretamente no ambiente escolar e no rendimento do aluno dado que, o seu

aprendizado se desenvolve através da parte cognitiva e psicomotora, ensinada
através das repetições de moümentos, e sua concentração, até que a perfeita
habilidade do movimento.

Por outro lado, o ensino de práticas esportivas em geral,

melhoram a qualidade de üda de seus praücantes além de conscientizar sobre a
importância dos exercícios fisicos para uma úda saudável. Assim, relevante é a
implementação deste projeto no município, visto que, além da promoção do esporte

e da saúde, essas aulas podem revelar, grandes e novos talentos no esporte e
despertar-lhes maior vínculo com a seriedade do processo da educação pela

desenvoltura do autocontrole e de respeito às limitações de si e a dos outros, sem

lhes tolher a vontade de crescer e de vencer.

Ressalte-se ainda que o projeto pode influenciar diretamente na redução das

evasões e abandonos escolares. Assim, pela máxima importância que deve -de dar

ao assunto Educação e a prática do esporte doutrinário e disciplinador, peço o apoio

de todos para a sua aprovação.

Condado/PE, 12 de março de20L9.
tl

/* /*", llÁ ÁLl ,l //,^*q
Vereailor IOSE LUCAS NETTO SCHULER DE MENEZES

Av. t5 de Novembro 668 Condado - PE Cep: 55.940.000 CNPII 11.490.422/000149
Fone: (81) 3642-1072 e-mail: sabinete.cmc.peíaoutlook.coin

camaracondadope@outlook.com


