CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº,
de 2016.
(Do Sr. Evandro Roman, do Sr. Márcio Marinho e outros)
Institui a “Honraria Manoel José Gomes
Tubino

na

homenagem

Atividade
aos

Física”

em

profissionais

de

Educação Física que se destacaram no
ano.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica instituída a “Honraria Manoel José Gomes Tubino na
Atividade Física” a ser concedida, anualmente, pela Câmara dos Deputados para
Profissionais de Educação Física, cujos trabalhos ou ações tenham se destacado na
sua área de atuação.
Art. 2º A homenagem será conferida pela Comissão de Esporte
(CESPO) e pela Mesa Diretora da Casa.
Parágrafo Único. A homenagem consistirá em uma medalha e um
certificado, que serão concedidos em sessão solene a ser realizada na primeira
semana do mês de setembro.
Art. 3º A sugestão de indicação para a homenagem poderá ser
apresentada por qualquer parlamentar membro da Comissão a que se refere o caput
do art. 2º, mediante requerimento, junto a Presidência da Comissão de Esporte,
contendo relato sintetizado da ação desenvolvida pelo indicado, com informações
comprobatórias de adequação dos requisitos, até o último dia útil do mês de julho de
cada ano.
§1º É vedada a indicação de nomes de parlamentares que estejam em
pleno exercício do mandato, e de seus respectivos parentes em até segundo grau.
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§2º É permitido a homenagem de cidadão já falecido, que tenha se
destacado nas áreas citadas nesta Resolução. Neste caso, serão convidados os
seus familiares a receberem a presente homenagem.
Art. 4º A definição dos agraciados será feita pelos deputados integrantes
da Comissão de Esporte, conjuntamente com as entidades do setor, como a Frente
Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano e Conselho
Federal de Educação Física.
Art. 5º Fica autorizada a Comissão de Esporte a utilizar recursos
orçamentários próprios para realização do presente evento, conforme o disposto no
Ato da Mesa nº 33 de 2012.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A “Honraria Manoel José Gomes Tubino na Atividade Física” visa
reconhecer o papel relevante desempenhado pelos Profissionais de Educação
Física em nossa sociedade, principalmente na promoção da saúde, cidadania e
melhor qualidade de vida das pessoas. Esta classe sempre atua dando o seu
melhor, seja com as crianças nas aulas de educação física escolar, com
adolescentes, com adultos ou com os idosos em atividades de manutenção.
A realização do evento contará com o apoio das entidades do setor
como a Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento
Humano e o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e com os
Conselhos Regionais de Educação Física.
A escolha do nome da Honraria é uma homenagem e reconhecimento
do trabalho do Prof. Manoel José Gomes Tubino, primeiro brasileiro a presidir a FIEP
- Federação Internacional de Educação Física. Atuou como preparador físico de
voleibol do Fluminense-RJ, trabalho que lhe rendeu o ingresso na Seleção Brasileira,
quando viria a conquistar diversos títulos. Seu trabalho no setor foi recompensado e
consagrou a Geração de Prata.
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Nesta ocasião, começou a desenvolver processos de metodologias
científicas do treinamento desportivo com pesquisas e aplicações práticas, tornandose referência no país.
Não bastasse sua atuação nos âmbitos da pesquisa e do esporte,
Tubino enveredava com facilidade nos campos da docência e gestão, sendo um dos
responsáveis pelo desenvolvimento do Curso de Educação Física na cidade de
Volta Redonda (RJ).
A sua luta pela formação continuada do Profissional de Educação
Física na busca de uma atividade de maior qualidade não era apenas um conceito
defendido pelo Professor. Era uma necessidade intrínseca do ser humano Tubino. O
que ele via como fundamental para o Profissional e para o desenvolvimento da
Profissão era fruto de sua própria experiência. Já nos anos de 1980, de maneira
pioneira, buscou a especialização universitária e a interdisciplinaridade das áreas de
atuação, obtendo o título de Doutor em decorrência de seus estudos no exterior.
Por todo o exposto, contamos com o apoio de nossos pares para que o
presente Projeto de Resolução seja aprovado, criando a Honraria Manoel José
Gomes Tubino na Atividade Física.

Sala das Sessões,

DEP. EVANDRO ROMAN
PSD-PR

de 2016.

DEP. MÁRCIO MARINHO
PRB-BA

