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REQUERIMENTO 1190/2021
Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que seja inserido em ata Voto
de Congratulações ao empresário Mário Antônio de Barros (Marinho da Sky), pelo
Projeto Batuíra que trouxe à Itapeva o ex-jogador do Santos F.C, SR Paulinho Maclaren
com o objetivo de avaliar atletas de Itapeva e região.
JUSTIFICATIVA
Batuíra futebol e alegria, um sonho de pessoas que acreditam no próximo, a mais de vinte e
cinco anos fazendo um trabalho de resgate de crianças e adolescentes do mundo
discriminatório, onde não são permitidos a inclusão social ou em carreiras no mundo do
esporte, especialmente do futebol. Após décadas o sonho está sendo realidade, pois em
parceria com a sociedade e poder político, hoje dispomos parcialmente de instalações de forma
compartilhada para o treinamento de esporte, além de um acompanhamento de recuperação
de pessoas através de palestras, aúdios e devocionais presenciais a aproximadamente cem
pessoas, para que possam ter um futuro promissor. A ABEC – Associação Batuíra Esporte
Clube foi legalmente fundada em 15 de janeiro de 2019, com sede social na Rua Lucas de
Camargo, 536-Centro-Itapeva-SP, é uma sociedade civil sem fins lucrativos constituída por
tempo indeterminado, regendo-se pelo seu estatuto e tem por objetivo estimular e desenvolver
de forma orgânica social, sistematizando, as atividades de cultura física e esportiva,
propugnando, ainda pelo estabelecimento de processos de recreação que favoreçam um
ambiente de excelente convívio social e fraterno entre seus participantes. O Projeto Batuíra,
idealizado e comandado pelo empresário Marinho Barros, proprietário da Sky, trouxe para a
cidade no último dia 21 de novembro o ex-jogador Paulinho Maclaren, que já atuou nos Santos,
Cruzeiro, Portuguesa, entre outras equipes nacionais e estrangeiras, com o objetivo do craque
avaliar tecnicamente alguns atletas. O evento, extremamente organizado por Marinho Barros,
contou com a presença das Secretarias de Esportes de Itaporanga (representado por Edson
Vilela), Itaberá (representado por Osni) e Bom Sucesso de Itararé (representada pela Prefeita
Léia), que trouxeram seus atletas para serem avaliados. Nos três jogos realizados, tivemos os
seguintes resultados: Categoria Sub-12: Projeto Batuíra 7 x 1 Bom Sucesso de Itararé;
Categoria Sub-15: Projeto Batuíra 1 x 0 Itaberá e Categoria Sub-16: Projeto Batuíra 3 x 0
Itaporanga. Após os jogos, o ex-jogador Paulinho Maclaren enviou a relação dos atletas
melhores avaliados por ele, que são: Sub-15 Projeto Batuíra: Daniel (goleiro) e Diego (meio
campo) Itaberá: Fábio (lateral) e Matheus (meio campo) Segundo Paulinho, os atletas acima
citados, possuem características que podem ser exploradas e melhoradas para uma possível
avaliação em equipes de alto rendimento, e com certeza serão encaminhados para alguma
situação neste próximo ano. Sub-16 Projeto Batuíra: Emanuel (zagueiro) e Ryan (volante)
Itaporanga: Daniel e Camargo (ambos zagueiros) Ainda conforme disse Paulinho, esses atletas
do Sub-14 se encontram em condições para avaliações em clubes para o próximo ano. Além
disso, todos os demais atletas serão ainda observados com mais tempo em outra oportunidade
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para uma melhor avaliação e, de uma forma geral, existe grande chance de vários outros
atletas virem a ser observados em algum clube. “De forma emocionada, eu gostaria de
salientar que pudemos fazer com que o dia dessas crianças se tornasse brilhante. Poder ver
nos olhos de cada um a alegria e importância direcionada a eles não tem preço. Nosso Projeto
tem como objetivo valorizar e proteger nossa juventude, só assim vamos assegurar um futuro
promissor. Digo e repito: Nunca será só futebol. Deus está no controle de tudo”, aproveito
também para agradecer o apoio da Igreja Presbiteriana de Itapeva, Guarda Civil Municipal de
Itapeva, Secretaria da Saúde de Itapeva, Secretaria de Esportes de Itapeva, patrocinadores e
amigos que provaram acreditar nessas crianças. Necessitamos de parceiros e voluntários para
que esse Projeto se perpetue, no sentido de darmos dignidade, não somente aos participantes,
mas também aos seus familiares, que muitas vezes necessitam de um amparo mais caloroso
para integração na sociedade. Com estas propostas é que hoje já somos uma grande família
neste Projeto, que tem Deus no coração e amor ao próximo, este é o nosso ideal e assim
contamos com todos os que de bom coração se declinam para ajudar neste auspício projeto.
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 1 de dezembro de 2021.

TARZAN
VEREADOR - DEM
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