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Assunto: A Câmara Municipal de Itapoá/SC aplaude e congratula as equipes
masculina da Escola Ayrton Senna e feminina da Escola Monteiro Lobato que sagraramse
campeãs na etapa Microrregional do Campeonato Catarinense Escolar de Futebol, apelidado de
“Moleque Bom de Bola”, no dia 12 de setembro de 2015, no Município de São Francisco do
Sul/SC.
Com o desafio de criar um evento esportivo que contemplasse cerca de 80 a 100
equipes envolvendo apenas estudantes catarinenses, e espelhandose num antigo evento
denominado “Taça PEPSI RBS de Futebol”, o Governo do Estado de Santa Catarina, através da
antiga Diretoria de Desportos, hoje FESPORTE, e a RBS TV, criaram, em 1992, o Campeonato
Catarinense Escolar de Futebol, apelidado de “Moleque Bom de Bola”.
Tão logo foi “colocado na rua”, à disposição para a inscrição dos interessados,
percebeuse o sucesso que seria este evento, pois já no primeiro ano, 186 municípios,
envolvendo aproximadamente 25 mil estudantes oriundos de cerca de 500 estabelecimentos de
ensino, solicitaram sua participação.
A partir da etapa estadual de 1995, disputado na cidade de Araranguá, o
Campeonato Catarinense Escolar de Futebol “Moleque Bom de Bola” ganhou mais um parceiro,
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e desta vez, não somente promocional, mas principalmente na sua organização  a PARATI
Alimentos.
Outro importante exemplo, senão o maior, do sucesso desta parceria, foi
comprovado quando se rompeu as fronteiras de realização do evento e os estudantes do Estado
do Rio Grande do Sul foram contemplados com o “Guri Bom de Bola” e no Estado do Paraná
passou a ser realizado o “Piá Bom de Bola”, eventos estes para lá levados numa iniciativa da
PARATI Alimentos.
Apesar de não ser o objetivo maior desta competição esportiva escolar, devese
considerar como fruto do trabalho realizado pelos Professores de Educação Física das escolas
catarinenses objetivando estas disputas, alguns grandes destaques do futebol estadual, nacional e
internacional, tais como: Luciano Sorriso, André Santos, Marquinhos, Fábio Pinto, Eduardo
Costa (que inclusive disputou jogos defendendo a seleção brasileira), entre muitos outros.
Seguindo o exemplo dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o “Moleque Bom de
Bola” tem como objetivo maior desenvolver os princípios norteadores do esporte educacional
catarinense: educação, participação, integração e cooperação. E, da mesma forma, alguns
critérios passaram a ser considerados fundamentais para a manutenção e sucesso do evento, tais
como: a) as representações obrigatoriamente terão que ser as escolas, ficando proibido a
formação de seleções municipais; b) os investimentos com a participação destas representações
ficam distribuídos entre seus mantenedores  o Governo Estadual responsabilizase pelas escolas
públicas da rede estadual; as Prefeituras Municipais pelas escolas da rede municipal e as Escolas
Particulares por si próprias; e c) os alunos participantes obrigatoriamente deverão estar
matriculados nas escolas até o dia 31 de março do ano do evento.
Atualmente o “Moleque Bom de Bola” está entre os maiores eventos esportivos
promovidos em Santa Catarina e anualmente conta com a participação de mais de 90% dos
municípios catarinenses, envolvendo cerca de 1200 estabelecimentos de ensino e 100 mil
estudantes masculinos e femininos, na faixa etária de 11 a 14 anos.
O município de Itapoá tem participado há muito tempo do “Moleque Bom de
Bola”, mas fato inédito aconteceu no dia 12 de setembro de 2015, no Município de São
Francisco do Sul, onde aconteceu a etapa Microrregional, destacandose nessa oportunidade as
equipes masculina da Escola Ayrton Senna e feminina da Escola Monteiro Lobato como
campeões dessa etapa. Essa dobradinha de ouro coloca o Município no rol dos grandes campeões
da região, levando nossos atletas para a Etapa Regional, no Município de Ibirama, no mês de
outubro, entre os dias 21 a 24.
Parabéns por mais essa conquista ao time masculino da Escola Ayrtn Senna, bem
como ao time feminino de futebol da Escola Monteiro Lobato. As duas equipes foram à luta com
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determinação, abraçaram o objetivo com paixão, souberam perder com classe e vencer com
ousadia.
Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a
justa homenagem, como forma de parabenizar e agradecer aos atletas acima citados pelo ótimo
desempenho na etapa Microrregional do “Moleque Bom de Bola”, bem como com a divulgação
do nome de Itapoá dentro do Estado de Santa Catarina.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 25 de setembro de 2015.
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