
PROJETO DE LEI N° 552/2009

“Declara  de  Utilidade  Pública  o  ‘Projeto  Social  Esporte,
Lazer  e  Cultura  –  SELC’,  com  sede  no  Município  de
Serra/ES”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA:

 
                      Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública o “PROJETO SOCIAL ESPORTE,

LAZER E CULTURA – SELC”, com sede no Município de Serra/ES.

                      Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2009.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual – PMDB

JUSTIFICATIVA

                      O “PROJETO SOCIAL ESPORTE, LAZER E CULTURA – SELC”, com sede
no Município de Serra/ES, é um projeto civil de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração
por tempo indeterminado, dedicado à prática de atividades sociais, filantrópicas, esportivas, cultural e de
lazer. 

Fundado em 01 de outubro de 2005, o SELC possui o objetivo de desenvolver e fomentar
práticas esportivas, sendo responsável pela promoção e desenvolvimento do esporte, lazer e cultura. Além
disso,  o  Projeto  tem  como  principais  metas  a  criação  de  um  Centro  Esportivo  e  Cultural,  desenvolver



parcerias e incentivar as crianças, jovens, adultos e idosos a praticar esportes, buscar a captação de eventos
esportivos municipais, estaduais e até mesmo nacionais e desenvolver programas de cunho social. 

O  Projeto  traz  o  esporte  como  página  principal  de  sua  atividade,  pois  a  atividade
esportiva propicia uma reflexão sobre os valores individuais e sociais, melhorando a qualidade de vida do
ser humano, além de servir de estímulo à paz social.

Atualmente  as  pessoas  vêm  deixando  de  lado  as  práticas  esportivas,  o  que  muitas
vezes  leva  a  um  estilo  de  vida  sedentário  e  provoca  distúrbios  como  má  alimentação,  obesidade,
tabagismo,  estresse,  doenças  coronarianas,  etc.  É  mais  fácil  investir  no  esporte,  do  que  manter  um
tratamento hospitalar.

                     A  documentação  que  instrui  a  presente  propositura  demonstra  a  seriedade  e  a
importância  das  atividades  desenvolvidas  por  esta  instituição,  tornando-se  justa  e  legal  a  declaração
pleiteada, razão pela qual contamos, desde já, com o apoio dos Nobres Pares desta Augusta Casa de Leis
em cumprimento ao seu papel de legislar em prol das causas justas e dignas.

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2009.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual – PMDB


