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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 073, DE 2017 

 

Declara de Utilidade Pública o Esporte Clube Jardim 

Archila. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  Fica declarado de Utilidade Pública o Esporte Clube Jardim Archila, com sede na Rua 

Amália David Trinca, nº 419, no Bairro Jardim Archila, neste Município. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão por conta de verbas próprias 

consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de setembro de 2017. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Esporte Clube Jardim Archila é uma associação civil sem fins lucrativos, sem finalidade política 

ou religiosa regida por Estatuto cujo trabalho inicial, surgiu a partir de 2001 com um Projeto Social no 

Centro Comunitário Vital de Oliveira, no Bairro Jardim Toledo, com treinos de futebol gratuito para 

crianças e adolescentes de seis a dezessete anos, permanecendo ali até 2010 em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Votorantim, paralisando as atividades em virtude de reformas do referido espaço público.  

 

Em 2016, foi formada uma nova Diretoria e houve o desenvolvimento das atividades em local 

particular mediante pagamento de aluguel na Arena Guanabara.  Ainda no ano de 2016, foi devidamente 

documentada com inscrição no CNPJ e Inscrição Municipal, e, denominou-se o  seu Projeto Social de 

linha de frente: "Sem Estudar, Bola não vai Rolar", porém com a falta de patrocinadores, em 2017, 

novamente buscou-se parceria com a Prefeitura Municipal de Votorantim para utilização do Centro 

Esportivo da Vila Garcia para dar continuidade às atividades.  

 

As crianças e adolescentes participantes do Projeto Social do Esporte Clube Jardim Archila 

treinam futebol gratuitamente todas as semanas, nas terças-feiras, quintas-feiras e sextas- feiras, em 

contrapartida precisam frequentar a escola e terem boas notas, bem como o Projeto exige disciplina e 

respeito pelo próximo em primeiro lugar.  

 

Importante destacar que, mesmo entre os anos de 2001 a 2010 houve aproximadamente uma 

quantidade de duas mil crianças participando do Projeto, no atual momento, há em tomo de 90 atletas 

entre seis anos e dezessete anos de idade.  

 

A área de atuação do Projeto abrange os seguintes bairros: Jardim Archila, Rio Acima, Vila Garcia 

e Vila Nova, importante salientar que, os membros da Diretoria e os colaboradores do Projeto são 

voluntários, sem recebimento de remuneração, e quem ministra as atividades é o treinador Ismael 

Mariano conhecido como "Maé", e ainda, nos finais de semana o Projeto recebe a participação dos 

seguintes Diretores e colaboradores: Femando Roberto Camargo Procópio, Jomar Teles Procópio, 

Antônio de Pádua Fonseca Júnior, Ricardo Luiz Leite e Santino Guimarães em suas atividades. 

 

O principal objetivo da entidade com esse Projeto em sua linha de frente de trabalho é ocupar o 

tempo ocioso das crianças e adolescentes, tirando-os das ruas através do futebol de campo.   

 

Pelo exposto, é que formulamos este Projeto de Lei e contamos com o apoio dos Nobres Pares. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


