PROJETO DE LEI Nº

, DE 2019

(Da Sra. Renata Abreu)

Confere o título de "Capital Nacional do
Basquete" à cidade de Franca, no Estado
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido o título de “Capital Nacional do Basquete" à
cidade de Franca, no Estado de São Paulo.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição consiste na reapresentação do Projeto de Lei nº
7.692/2017, de autoria do ex-deputado federal Adérmis Marini. Arquivou-se a
citada proposição ao final da 55ª Legislatura, conforme o art. 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Todavia, esse projeto mantém-se
politicamente conveniente e oportuno, como se pode concluir de sua
justificativa:
“Uma cidade movida pela paixão ao basquete. É assim Franca,
cidade de mais de 300 mil habitantes, situada no nordeste do estado de
São Paulo, a 400 km da capital. Temos um povo que respira basquete,
entende de basquete, suas regras, jogadas, jogadores, características
de cada um. Sabe opinar e reclamar, sugerir e aplaudir. Sabe torcer,
perder e vencer.
É uma cidade diferente das demais. Em qualquer lugar que se vá:
nos bares, nos restaurantes, nas escolas, nas ruas, nas praças – todos
se envolvem com o basquete. Nas ruas, há centenas de tabelas
espalhadas, que variam desde modelos sofisticados até as domésticas,
sem falar nas lixeiras em forma de tabela com aro. Quando alguém joga
um papel, não está contribuindo apenas para a limpeza da cidade, mas
também marca seu ponto, sua cesta.
OS TÍTULOS DO FRANCA BASQUETE
CAMPEÃO PAULISTA
24 Títulos – 11 de Campeão e 13 Vice Campeão
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Campeão: 1973-75-76-77-88-90-92-97-00-06-07
Vice Campeão: 1965-68-69-70-71-74-78-79-80-91-93-99-08
CAMPEÃO BRASILEIRO
18 Títulos – 11 de Campeão e 07 Vice Campeão
Campeão: 71-74-75-80-81-90-91-93-97-98-99
Vice Campeão: 79-82-86-89-94-06-11
SUPERCOPA DE BASQUETE
Campeão 2008
SUL AMERICANO
11 Títulos – 06 de Campeão e 05 de Vice Campeão
Campeão: 74-75-77-80-90-91
Vice Campeão: 78-92-93-98-06
PANAMERICANO
5 Títulos – 04 de Campeão e 01 de Vice Campeão
Campeão: 93-94-97-99
Vice Campeão: 96
MUNDIAL INTER-CLUBES
2 Títulos de Vice Campeão
Vice Campeão: 75-80
4º colocado: 76-77-81”

Concordando

com

os

argumentos

apresentados

nessa

justificativa, submetemos novamente a matéria ao Congresso Nacional, com
esperança de sua aprovação nesta legislatura.

Sala das Sessões,

de fevereiro de 2019.

Deputada Renata Abreu
Podemos/SP
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