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PROJETO DE LEI Nº

/2020

"Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de
2007, para incluir o Dia do Vida Corrida, no
São Paulo, e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Fica acrescido inciso ao art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, com
a seguinte redação:
"29 de abril”:
“Dia do Vida Corrida” (NR).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, em
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JUSTIFICATIVA
O presente projeto visa instituir no Calendário Oficial de Eventos, o Dia do
Projeto Vida Corrida.
O projeto Vida Corrida vem transformando a vida de muitas mulheres e
projeto tem as de Atletismo e Treinamento Funcional. Contando hoje com 350
participantes, 250 crianças e 200 adultos, o Vida Corrida promove inclusão social e
melhoria na qualidade de vida, saúde e autoestima na vida das pessoas da região
do Capão Redondo.
É muito importante o estímulo a prática esportiva para crianças e
adolescentes, pois os aproximam de boas práticas de caráter, cuidados com a
saúde física e mental, e desenvolve o espírito de equipe, de solidariedade, de
competitividade, de determinação, valores estes fundamentais que serão carregados
pela vida toda.
O Projeto Vida Corrida foi idealizado e fundado por Marineide Santos Silva,
baiana radicada em São Paulo desde 1967, e além das atividades esportivas
abrange treinamentos, palestras e atendimento à comunidade.
Neide, que trabalhava durante o dia e estudava à noite, corria pelas ruas de
seu bairro, o Capão Redondo. Enfrentou muitas dificuldades e violência que não
obstante, não a privaram de ser reconhecida como uma grande guerreira.
Sua rotina de treinamento despertou em um grupo de mulheres a vontade em
treinar em um grupo de mulheres.
A iniciativa que abrangeu também frequentadores do Parque Santo Dias,
inicialmente programada para durar 15 dias, consolidou-se no tempo e existe até
hoje, transformando a vida de muitas pessoas.
Diante do exposto, considerando as razões apresentadas, conto com a
aprovação e o apoio dos nobres pares.
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crianças no Capão Redondo, por meio do esporte. Entre as muitas atividades, o

