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PROJETO DE LEI N° '{-5 DE ~.,lJDErFl!ft2)f/iR02021.

APROVADO PRELIMINARMENTE
~ PUBUCAÇÃO E, POSTERIORMENTE
A COMISSAO DE CONST., JUSTIÇA
E REDAÇÃO ,-

Em :23 I ESTABELECE A POLíTICA ESTADUAL DE

FOMENTO AO FUTEBOL FEMININO NO

ÂMBITO DO ESTADO DE GOIÁS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1° - Fica aprovada a criação da Política Estadual de Fomento ao Futebol

Feminino no Estado de Goiás na forma contida nesta Lei.

Parágrafo Único. Para fins desta lei, entende-se porfutebol feminino as diversas formas

de prática deste esporte, tais como futebol de campo, futebol de salão (futsal),

futebol societye futebol de areia.

Art. 2° - A elaboração, implementação e supervisão da Política Estadual de

Fomento ao Futebol Feminino será de responsabilidade do Comitê de ~omento ao

Futebol Feminino criado especificamente para esse fim.

~ 1° . O Comitê de Fomento ao Futebol Feminino estará subordinado à Secretaria de

Estado de Esportes e Lazer de Goiás que deverá definir, por edital público, os critérios

de'sua composição, atribuições e regras de funcionamento.

~ 2°. O Comitê de Fomento ao Futebol Feminino será constituído com a participação da

Sociedade, através de representantes da Federação, Organizações de ex-Atletas,
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Art. 4° - O Comitê de Fomento ao Futebol Feminino

o município de Goiânia para que se possa constituir o Centro rmação de

Equipe Técnica do Futebol Feminino do Estado de Goiás, sob a

públicos estadual e municipal venham a pactuar.

Art. 5° - A Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino no Estado de

deverá estimular as mulheres de todas as idades que gostarem do futebol a praticá-lo

regularmente e ser regida pelos seguintes princípios:

111 • Em torneios, eventos, campeonatos

recursos públicos de modo a estimular a partici - ,a divulgação e o de

do Futebol Feminino de forma a criar espaços volt

critérios de recrutamento e seleção de times e revelar tale

profissionalização.

11 • Em pelo menos 30% dos projetos impla

administração direta e indireta, nos parques e pró

sub17 e sub20.

Art. 3° - Quando da elaboração da Política Estadual de Fomento ao Fut

no Estado de Goiás, o Comitê de Fomento deverá observar a oferta do Fute

1- Nos projetos ligados ao esporte educacional que inclu'

esportivas, lúdicas e de lazer oferecidas às estudan....t.....e..••.•...•.•..•.•.•...s...........•.....•...........01

obrigações com regras rígidas, ou obrigações de It<Dl1endime

1)) .

1 • esforço de inclusão social,

11 • busca da construção coletiva de resultados,
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111• respeito à diversidade,

IV. combate à dependência química e ociosidade marginalizante,

V • estímulo à autonomia da pessoa humana.

Art. 6° - Será de responsabilidade do Executivo, em conjunto com os conselhos de

controle social das secretarias envolvidas, avaliar a execução dos programas propostos

pela Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino do Estado de Goiás,

estabelecendo os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas

determinadas.

Art. 7° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

verbas orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário dos recursos dos

programas federais, entre eles PROFUT e de outros recursos captados no decorrer da

execução do plano.

Parágrafo Único: O Executivo poderá celebrar convênios e demais ajustes

permitidos pela legislação, inclusive a transferência de numerário e materiais, com

entidades privadas, ligas e entidade de administração do desporto para fomentar o

Futebol Feminino.

Artigo 8° • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

< l, ()/l .. '
I U-"CA.A~\"~:J~~.

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

/

Considerado o esporte mais famoso do país, o futebol ainda é majO~ritariamente~1

praticado por homens no Brasil. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar e;Je/////

cenário e incentivar a participação feminina. . '. ~/" //

~/- ,

O número de meninas que querem praticar o futebol cresceu nOS1Jltim'ostempos,/' /

até por causa da seleção brasileira. É importante que o Estado atentJa'~sa necessidade
( ./
'/

e incentive, proporcionando mais espaço para essas meninas" e mulheres dentro do
//

futebol. Mas é sabido que o maior desafio dessas jogaôoras foi, ainda é, e continuará
'//

sendo, caso o legislador não se empenhe em mudá[;essa realidade, vencer os enormes

obstáculos com que o futebol feminino encolÍd:'~m nosso país. E isso não é diferente

~

;

em nossoestado. ~ . /l :.:
Sabemosquesem investimentonenhum~to vai à frentede forma.p~ion111

e permanente!Exatamentepor isso estamosapre~~n<!.? es~'" de lei, pa~a1
análise dos nobres colegas de modo a dar um tratame~,digfí0~ futebol femininb.:

Acreditamos que ao propormos a elaboração, imPlement4ó"~~pervisão da pOlítiJa1
// ~'" I!

Estadual de Fomento ao Futebol Feminino, envolvendoJeSdos os atore's'';u'e~atuam nessel'~~ !~4 ..~ I
:;:~~airemos de fato propiciar o desenvolvimento ,,~essa ~:,e:

.. '~ l~'
Sem estímulo, o que assistimos são frágeis equipes de futebol femini[lo,.~igando: '~,~:

f, . t 'I' ,. f h' ~ "'L Ipor rnanclamen o, o mesmo q~e as eqUlpe.s_mascu Inas Ja usu ruem a anos~'Z~~ei

quadro condena nossas atletas a eterna condlçao de amadoras e representa uma atltud~

de "discriminação". Mesmo entre as poucas profissionais ainda é gritante o tratamento

desigual e a busca da paridade nas remunerações e treinamento.
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Contamos com o apoio dos nobres deputados e deputadas dessa Casa Legislativa

para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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PROJETO DE LEI N° 15 DE 2J) DE rFI!fr8 E/R 02021.

APROVADO PRELIMINARMENTE
~ PUBUCAÇÃO E, POSTERIORMENTE
A COMISSAO DE CONST., JUSTIÇA
E REDAÇÃO
Em s23 I ESTABELECE A POLíTICA ESTADUAL DE

FOMENTO AO FUTEBOL FEMININO NO

ÂMBITO DO ESTADO DE GOIÁS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1° - Fica aprovada a criação da Política Estadual de Fomento ao Futebol

Feminino no Estado de Goiás na forma contida nesta Lei.

Parágrafo Único - Para fins desta lei, entende-se por futebol feminino as diversasformas

de prática deste esporte, tais como futebol de campo, futebol de salão (futsal),

futebol societye futebol de areia.

Art. 2° - A elaboração, implementação e supervlsao da Política Estadual de

Fomento ao Futebol Feminino será de responsabilidade do Comitê de Fomento ao

Futebol Feminino criado especificamente para esse fim.

~ 1° - O Comitê de Fomento ao Futebol Feminino estará subordinado à Secretaria de

Estado de Esportes e Lazer de Goiás que deverá definir, por edital público, os critérios

de"sua composição, atribuições e regras de funcionamento.

~ 2° - O Comitê de Fomento ao Futebol Feminino será constituído com a participação da

Sociedade, através de representantes da Federação, Organizações de ex-Atletas,
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Sindicato da Categoria, Conselho Regional de Educação
Secretarias de Estado de Educação e Assistência Social e Direitos Humanos e pela
representação das Secretarias Municipais de Esportes, em conformidade com a
legislação nacional sobre o tema.
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Art. 3° - Quando da elaboração da Política Estadual de Fomento ao Fute,bolFeminino
no Estado de Goiás, o Comitê de Fomentodeverá observar a oferta do Fute'bolFemin~";

.;:-,../

I - Nos projetos ligados ao esporte educacional que inclui todas as atividade6~cas,
esportivas, lúdicas e de lazer oferecidas às estudantes da redeestaduaLdÚn~ino, sem

//
obrigações com regras rlgidas, ou obrigações de alio rendiment~/

11- Em pelo menos 30% dos projetos implantados nos,4iPamentos esportivos da

administração direta e indireta, nos parques e prÓPFi9~staduaisnas categorias sub15,

sub17 e sub20. f. ,/,,//'",,'/ , /1
III E t. t t ,. . d t t d ri /l:• m omelOS, even os, campeona os reg!?Qalse e um campeona o es a u, cor,:
recursos públicosde modo a estimular a particip~ãq, a divulgação e o desen~fvimeni0i

. ''-, /' ../ I
do Futebol Feminino de forma a criar espaços v~àd?5s,àsua práticá~'~'definiçãod~sj

"'" '" / / I'
critériosde recrutamento e seleção de times e revelar talentqs,p"a~{sefor o caso, futurraJ

profissionalização. ~/~'''''. I. I.

/' ,"'" ~ .;; ."," :1

Art. 4° - O Comitê de Fomento ao Futebol Femininod~ buscar u~~rq>rla CO~.i
o município de Goiânia para que se possa constituiro centrÔ~,,"f~mação d~tl~t~.s lei
Equipe Técnica do Futebol Feminino do Estado de Goiás, sob ~fcirma que os ~ri~st,
públicos estadual e municipal venham a pactuar. ~~">-.. l.....l.'.'<,.,'~

'"" " r :........." ~

"~" I JArt. 5° - A Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino no Estado de G0iãs~
'""",

deverá estimular as mulheres de todas as idades que gostarem do futebol a praticá-lo

regularmente e ser regida pelos seguintes princípios:

I.esforço de inclusão social,
11 • busca da construção coletiva de resultados,



111• respeito à diversidade,

IV • combate à dependência química e ociosidade marginalizante,

V • estímulo à autonomia da pessoa humana.
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Art. 60 - Será de responsabilidade do Executivo, em conjunto com os conselhos de

controle social das secretarias envolvidas, avaliar a execução dos programas propostos

pela Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino do Estado de Goiás,

estabelecendo os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas

determinadas.

Art. 70 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

verbas orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário dos recursos dos

programas federais, entre eles PROFUT e de outros recursos captados no decorrer da

execução do plano.

Parágrafo Único: O Executivo poderá celebrar convênios e demais ajustes

permitidos pela legislação, inclusive a transferência de numerário e materiais, com

entidades privadas, ligas e entidade de administração do desporto para fomentar o

Futebol Feminino.

Artigo 80 • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

I I- n ,1

Ç25L~'OJ'~~~'
.~~/ -;/

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

Considerado o esporte mais famoso do país, o futebol ainda é majoritariamente

praticado por homens no Brasil. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar esse/
,. /,

cenário e incentivar a participação feminina. " , ~> ,,-'

O número de meninas que querem praticar o futebol cresceu n3.s~ltimos tempos,

até por causa da seleção brasileira. É importante que o Estado atefi\áa.é~sa necessidade

e incentive, proporcionando mais espaço para essas menir1ãJ/é/ mulheres dentro do//
futebol. Mas é sabido que o maior desafio dessas jogaaor~ foi, ainda é, e continuará

. <"'''\,,/ .••.....-

sendo, caso o legislador não se empenhe em muda1;assa realidade, vencer os enormes7/ .
obstáculos com que o futebol feminino enconfra/em nosso país, E isso não é diferente

em nosso estado, <1/ ~"',,,, //>r,lj.....", // r
Sabemos que sem investimento nenhu~"p~eto vai à frente de forrrrã:(;fission~1

e permanente! Exatamente por isso estamos apre~~~<!?es,>:. e ~ét; de lei, pa~a)

análise dos nobres colegas de modo a dar um tratamenfà~i'gfio~o futebol feminin~"" ". "'" ' ';
Acreditamos que ao propormos a elaboração, implemenla'Çãó ê'supe,rvisão da Políti~;

// -'x x,. I '
Estadual de Fomento ao Futebol Feminino, envolvendÓ~os os atoreS'q\!e,~tuam nes8re\

campo, iremos de fato propiciar o desenvolvimento ~~~co dess~;n:?d~idad:~:

esportiva, "'~ "",:;~,J1
~~'" ~''1 '""" ' .~

Sem estímulo, o que assistimos são frágeis equipes de futebol fe';;inil:ro.~riganJol ':

f, . t 'I' ,, f h' '(" I:: ,por !nanclamen o, o mesmo que as equipes mascu !nas Ja usu ruem a anos ..~~~e\

quadro condena nossas atletas à eterna condição de amadoras e representa uma atitud~J

de "discriminação", Mesmo entre as poucas profissionais ainda é gritante o tratamento

desigual e a busca da paridade nas remunerações e treinamento.



Contamos com o apoio dos nobres deputados e deputadas dessa Casa Legislativa
para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

£;7 41d.., ,,' , .; ~/'.,.' ..' .' ) .Ç6~C\jV. -.-.~.'"~'6'l
-./'" ---y

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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