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Assunto: aplaude e congratula as atividades desenvolvidas pelo projeto “Toque
para o Futuro” e os resultados esportivos conquistados no Voleibol Infanto Juvenil no município
de Itapoá.

Como forma de prestigiar os profissionais e atletas participantes do projeto
esportivo “Toque para o Futuro”, a Câmara Municipal de Itapoá aplaude e congratula os
trabalhos prestados pelos envolvidos com este excelente projeto, que trabalham na evolução do
Voleibol Infanto Juvenil Masculino e Feminino.
Devido ao fato de que nosso município possui poucas alternativas para a prática
de uma modalidade esportiva coletiva, foi criado o projeto “Toque para o Futuro” visando
ampliar e popularizar a prática do voleibol em nosso município.

Um pouco da história do Projeto “Toque para o Futuro”
“O projeto “Toque para o Futuro” foi iniciado no ano de 2011 como projeto da
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude do nosso Município, permanecendo ao longo do
ano de 2012 e tendo suas atividades canceladas no ano de 2013, com a mudança da
administração da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Ao longo destes dois anos,
nossas crianças tiveram a oportunidade de trocar experiências esportivas com outras cidades em
jogos amistosos e campeonatos.
No ano de 2011 foi realizado em nosso município a 1ª Copa Independência de
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Voleibol, onde nossas equipes masculina e feminina conquistaram suas primeiras medalhas,
ambas de 3º lugar. Deste momento em diante começamos a proporcionar às nossas crianças uma
maior vivência no esporte, porque observamos que tínhamos potencial para seguir adiante.
No ano de 2012 nossa equipe masculina conquistou o 3º lugar no desafio Paraná
X Santa Catarina, realizado na cidade de Araquari, sendo que a equipe feminina conquistou a
mesma colocação no campeonato. Neste mesmo ano aconteceu em nossa Cidade a 2ª edição da
Copa da Independência e nossos meninos conquistaram a 3ª colocação e as meninas o 2º lugar.
Na copa Guaratuba nossas equipes já não tiveram a mesma felicidade e não conquistaram
medalhas, porém, voltaram para Itapoá com o honroso 4º lugar nas duas categorias.
Também não podemos deixar de mencionar os amistosos realizados ao longo
destes dois anos, com destaque para a viagem feita para Paranaguá, em dezembro de 2012, em
que nossas crianças ficaram deslumbradas com a estrutura esportiva da cidade. Citamos este
momento porque voltaram com a vitória nas três categorias que disputaram e porque em copas e
campeonatos as equipes de Paranaguá são sempre as equipes a serem batidas.
Durante este período nossos atletas trocaram experiências com as cidades de
Araquari, Garuva, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pinhais. Observouse que os objetivos
traçados para os anos de 2011 e 2012 foram atingidos de forma muito satisfatória e concreta,
pois o voleibol já está mais popular entre as crianças, e nossos jovens atletas estão mais
competitivos e preparados. É notória a evolução nos intercâmbios realizados pelas equipes. Há
também uma importante evolução individual de nossos atletas, que a cada competição tornamse
mais competitivos.
Outro ponto que merece ser destacado é com relação ao desenvolvimento moral e
cívico dos atletas, que tornamse a cada dia cidadãos mais conscientes de seus direitos e
obrigações, sendo este ponto considerado o mais importante para a equipe gestora do projeto.
Diante de todos esses fatores e do relato que julgamos positivos, sentimos a
necessidade de não interromper esse trabalho depois de tantos objetivos alcançados. Para tanto,
procuramos manter nossa proposta de forma voluntária.
Passamos a contar apenas com o apoio de alguns parceiros e principalmente dos
pais e familiares dos atletas, e foi com este apoio voluntário que nossa equipe feminina infantil
de voleibol conseguiu participar da tão sonhada OLESC (Olimpíadas Escolares de Santa
Catarina), quando nosso atletas tiveram o privilégio de jogar com duas das mais fortes equipes
de Santa Catarina (São Bento do Sul e Jaraguá do Sul).
Ainda de forma voluntária, também conseguimos realizar a 3ª Copa
Independência onde nossas crianças foram atuantes na organização do evento, e conseguiram se
destacar nas partidas conquistando o 3º lugar na disputa masculina 2º lugar no feminino.
Em nossa última participação em copas, na cidade de Irati, conquistamos o 3º
lugar feminino, no evento em que participaram 7 cidades. Neste evento, compartilhamos a nossa
luta para dar continuidade ao Projeto de forma voluntária, e conquistamos o respeito a admiração
dos participantes deste evento na cidade de Irati, com a história de nossa luta diária por
reconhecimento.”
Assim, diante do exposto, esta Casa não pode deixar de reconhecer a valorosa
contribuição para o desenvolvimento esportivo e educacional do Projeto “Toque para o Futuro”.
Diante da elevada importância e relevância dos trabalhos realizados com nossos
jovens, num esporte coletivo em que o Brasil é referência mundial em competições de alto nível,
e em que o Estado de Santa Catarina é celeiro dos grandes talentos e ídolos do voleibol
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profissional, especialmente num momento em que nosso país “respira” os jogos olímpicos em
que seremos o país sede, e diante do impasse pela descontinuidade deste brilhante Projeto, a
Câmara Municipal de Itapoá vem apresentar o contido nesta Moção, como forma de prestigiar os
trabalhos prestados por todos os atletas, profissionais, pais e familiares que atuam no Projeto
“Toque para o Futuro”.
Ainda, por tratarse de assunto de relevante importância à população de nossa
Cidade e no sentido de sensibilizar o Poder Executivo Municipal e Estadual, requeremos que se
dê ciência integral do presente trabalho legislativo ao Prefeito Municipal de Itapoá
Excelentíssimo Senhor Sérgio Ferreira de Aguiar e ao Governador do Estado de Santa Catarina
Excelentíssimo Senhor Raimundo Colombo.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 25 de outubro de 2013.
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