
CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

Projeto de Lei N° A 4 o
(J l íõ i ' -£

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
PROGRAMA RUA DA CRIANÇA E DO
LAZER".

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art.l0 Fica instituído o programa "Rua da Criança e do Lazer" no âmbito do

município de Fortaleza.

Parágrafo único. A "Rua da Criança e do Lazer" consiste na interdição

temporária ao trânsito de veículos em trechos de vias públicas, realizada

pelo órgão de trânsito do município, objetivando a realização de práticas

esportivas, artísticas, culturais e recreativas de caráter lúdico e comunitário.

Art. 2° As ativídades serão organizadas e coordenadas pela Secretaria de

Esporte e Lazer (Secel), com a participação das Secretarias Executivas

Regionais e demais órgãos da administração municipal.

§ 1° A solicitação para o funcionamento do programa deverá ser feita por

uma Associação Comunitária, junto à Secel.

§ 2° A Prefeitura Municipal de Fortaleza poderá firmar parcerias com

entidades privadas a fim de executar o objeto da presente Lei.
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Art 3° O programa deverá ser realizado, preferencialmente, aos domingos,

de 8h às 12h, com foco principal em atividades lúdicas e de lazer voltadas

para crianças.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei, naquilo que lhe for

aplicável, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua

publicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se todas as disposições em contrário.

Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, em de
maio de 2014.

Vereador
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JUSTIFICATIVA

O objetivo deste projeto de lei é efetivar o direito de crianças e jovens ao lazer e à

brincadeira, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Para efetivar esse direito, é dever do poder público oferecer a este segmento da

população um elenco de atívidades variadas: práticas esportivas, recreativas,

lúdicas, culturais e de lazer.

Considerando o esporte e o lazer enquanto fatores de desenvolvimento humano e

promoção de qualidade de vida, estamos convictos de que esta iniciativa irá

contribuir para o desenvolvimento saudável de nossas crianças e jovens sob

todos os aspectos.
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