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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Projeto de lei Nº ________/2013

Processo Nº _____/_____/2013

Autor: Alaor Tomaz - PDT

Projeto de Lei

Institui o Dia do Esportista Profissional e não profissional em Carazinho.

Projeto de lei Nº ________/2013

Processo Nº _____/_____/2013

Autor: Alaor Tomaz - PDT

Projeto de Lei

Institui o Dia do Esportista Profissional e não profissional em Carazinho.

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Carazinho o “ DIA DO ESPORTISTA
PROFISSIONAL E NÃO PROFISSIONAL”, a ser comemorado anualmente no dia 1º de Setembro.

Art. 2º O dia 1º de Setembro deverá ser comemorado no âmbito do território municipal através de
eventos e atividades esportivas que poderão ser realizadas pelo Departamento Municipal de
Esportes e Lazer do Município junto às escolas municipais e estaduais, bem como
estabelecimentos correspondentes ao Terceiro Setor que tenha como finalidade principal a prática
desportiva.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA:  O Projeto de Lei que ora apresento ao crivo dos nobres pares,visa a dar melhor
qualidade de vida ao munícipe carazinhense,através da atividade física.
As ações esportivas promovidas pelo poder público estimulam as práticas esportivas entra a
população como um todo. E ,é através das praticas esportivas que crianças e adolescentes podem
desenvolver o corpo e a mente, pois que o esporte ajuda no crescimento, fortalecimento dos
músculos, concentração e desenvolvimento mental. Ajudando ainda a manter a postura corporal,



bem como, aprender o respeito as regras e os limites peexistente nos jogos e torneios esportivos,
desenvolvendo assim, o espírito de equipe e qualidade de vida saudável.
As atividades físicas beneficiam ainda a manter o equilíbrio e bem estar do corpo e da alma em
todas as idades.
São estes alguns dos motivos que me levam a esperar favorável acolhida por parte dos
Excelentíssimos Senhores Vereadores de Carazinho para instituir no âmbito do Município de
Carazinho a presente Lei Complementar para criar o “ DIA MUNICIPAL DO ESPORTISTA
PROFISSIONAL E NÃO PROFISSIONAL”, com fulcro na Lei Federal nº 9.615/07, razão que espero
alcançar a aprovação da Egrégia Plenária.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/09/2013.

Alaor Galdino Tomaz - PDT
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