ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

PROJETO DE LEI Nº 0100/2018
Denomina Campo de Futebol Leonardo de
Paula Oliveira–LÉO
DAVID MORO, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, pela bancada do MDB, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do Egrégio Plenário o
seguinte:

Art. 1º. Fica denominado Campo de Futebol Leonardo de Paula Oliveira - LÉO, ao campo
localizado à Rua Álvaro Neri dos Santos, entre a Rua Hélio Bosco de Castro e o
prolongamento da Rua Acácia Negra, no bairro Habitação, no Município de Lages/SC,
conhecido como campo de futebol "beira Raia", inscrito no Cadastro Imobiliário do
Município sob o nº. 9.520.301.0088.0817 e código de cadastro 22.848-6.
Art. 2º. A placa indicativa conterá os seguintes dizeres:
Campo de Futebol
Leonardo de Paula Oliveira (LÉO)
Desportista Ilustre
Art. 3º. Qualquer ampliação do Campo de Futebol passará a integrar a denominação
constante no Art. 1º.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2018.

David Moro (MDB)
Vereador
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PROJETO DE LEI:

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

Este Projeto de Lei ao pretender dar nome ao Campo de Futebol no bairro Habitação, mais
conhecido como Campo da Habitação, visa homenagear a pessoa de Leonardo de Paula
Oliveira, o Léo como era carinhosamente chamado pelos amigos e familiares, tendo
nascido na cidade de Lages/SC aos 10/02/1999, filho de Isabel Cristina Neves e Gilmar
Luís Fávero, estudou no Colégio Industrial de Lages, onde estava cursando o 2º ano do
ensino médio, cresceu no bairro Habitação, onde passou sua infância jogando bola nos
campos do bairro. Aos 13 anos de idade entrou na escolinha do Zé Melo, pois o sonho de
Leonardo era ser craque, aos 14 anos de idade, participou do campeonato moleque bom
de bola pelo colégio Industrial, onde foi convidado a fazer um teste em Abelardo Luz,
passando a representar o time durante 01 ano, patrocinado pela empresa Parati.
No início de 2015 já com 16 anos completo Leonardo foi convidado para compor a
categoria de base do Internacional de Lages para disputar o campeonato Estadual, onde
veio a falecer em campo na cidade de Blumenau, em uma partida contra o Metropolitano
na tarde de sábado do dia 8/08/2015, cujo laudo aponta a causa da morte “parada cárdio
respiratória” (mote súbita). Fatalidade que causou uma grande comoção entre amigos e
familiares, uma Lages inteira lamentou a perda do tão jovem atleta.
Acreditando na grande importância do projeto ao homenagear este jovem atleta Leonardo
de Paula Oliveira, o Léo, como exemplo de caráter de pessoa, um jovem talentoso e
sonhador que cresceu no bairro Habitação, assim, solicito o apoio dos Nobres Pares desta
Casa para a aprovação da presente proposição.
Diante do exposto, justifica-se a propositura do projeto de lei supracitado.

David Moro (MDB)
Vereador
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JUSTIFICATIVA:

