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JUSTIFICATIVA - PL 0417/2018 
A Super Copa Pioneer, que no ano de 2018 completou a sua 3ª edição, é um dos 

maiores eventos esportivos da Cidade de São Paulo na atualidade, e certamente um dos 
maiores torneios de futebol de várzea do país. 

Reúne mais de 80 equipes de futebol amador, de diversas regiões da Cidade e Grande 
São Paulo. Substitui em importância torneios consagrados como o Desafio ao Galo, que teve 
início em meados dos anos 70 e foi extinto em meados dos anos 90, e a Copa Kaiser/SEME, 
que surgiu em meados dos anos 90 e foi extinta em 2014. 

Iniciada em 2016, com 32 equipes, a Super Copa Pioneer tinha como objetivo festejar o 
aniversário do Pioneer F.C., que em 2010 sagrou-se campeão da Copa Kaiser. O torneio conta 
com fase classificatória, em grupos, e sistema mata-mata, a partir das oitavas de final. 

É reconhecidamente um torneio muito bem organizado pelo seu idealizador Sérgio, 
mais conhecido como Serginho do Pioneer, que investe seu tempo e recursos na realização de 
ações que vão desde a organização geral até a manutenção dos equipamentos utilizados na 
copa. 

Em 2016 o torneio foi disputado no CDC Parque Dorotéia, na Região de Pedreira, 
passando a ser realizado também na Arena Santa Amélia, no mesmo distrito, a partir de 2017. 
Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham assistido as finais de 2016 e 2017, público que 
somado se repetiu novamente na edição de 2018. 

A presente preposição visa garantir que este importante campeonato de várzea seja 
inserido no calendário oficial da Cidade, para que o poder público passe a reconhecer sua 
importância e apoiar a sua realização. 

Por esta razão, prezados vereadores, apresentamos este projeto de Lei, para que 
possa tramitar pelas comissões competentes e ao final ser debatido e aprovado em plenário, 
como forma de reconhecer um dos maiores eventos da várzea de São Paulo e do Brasil. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/08/2018, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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