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JUSTIFICATIVA 

 
PL nº59/2020 - Autoriza o Poder Executivo a criar a “Copa Sul de Futsal” e dá 

outras providências. 

 
A zona sul de nossa cidade concentra mais de 200 mil moradores, e centenas de 

equipes amadoras de futebol e futebol de salão. 

 O presente Projeto de Lei visa principalmente atender o anseio dos aficionados pelo 

futebol de salão, hoje conhecido por futsal, e a criar a Copa Sul de Futsal, que vem sendo 

realizado há vários anos com equipes amadoras dessa região, mas ainda sem fazer parte 

do calendário oficial da cidade.  

Milhares de crianças, adolescentes e adultos praticam o futsal e sabemos que a 

prática esportiva é de suma importância para a saúde de todos. São José dos Campos, 

através da Secretaria de Esportes, vem continuamente ao longo dos anos construindo 

quadras em quase todos os bairros da cidade. 

  Diante dos milhares de atletas amadores e praticantes do futsal em nossa cidade, faz 

se necessário que o Poder Executivo oficialize e autorize a criação da Copa Sul de Futsal 

que irá premiar as melhores equipes e os destaques dessa modalidade esportiva que já deu 

07 títulos mundiais ao Brasil, e teve por várias vezes o jogador Falcão como o melhor do 

mundo. 

Esta é a presente propositura que apresento para apreciação desta Egrégia Casa de 

Leis, contando com o apoio e aprovação dos demais colegas Edis. 

      

              Valdir Alvarenga – vereador Solidariedade - SD 
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