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Prefeitura Municipal

de Carazlnho

Of. n.o 303/11 - GPC

~.

~G.".~M::''''.)8t Construindo

o Carazinho que não pára

Carazinho, 18 de novembro de 2011.

Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 158/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

158/11, desta data, o qual Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de

2011 da FUNDESCAR e Concessâo de Auxílio Financeiro, para apreciação sob Regi-

me de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, autorizando a abertura de Crédito

Suplementar no orçamento corrente da FUNDESCAR, para dar continuidade ao de-

senvolvimento das atividades esportivas e culturais que a Fundação propicia, tais como

apoio ao desenvolvimento do desporto comunitário e auxílios financeiros, bem como

conceder auxílio financeiro no valor de R$ 3.500,00 ao atleta de artes marciais (Muay

Thai e MMA) André Nunes Câmara para auxiliar na organização do evento esportivo

Collision Fight 4, que será realizado neste Município no dia 10/12/2011. Anexamos có-

pia do projeto recebido da Equipe Arte & Luta Collision Fight.

Atenciosamente,

DDV



Equipe Arte & Luta Collision Fight (Carazinho-RS)

Projeto

Collision Fight4

Realização:

Equipe Arte & Luta- CoIlision Fight

FRMT- Federação Rio-Grandense de Muay Thai

Supervisão:

BMTA - Brazilian Muay Thai Association



o Evento:

o Collision Fight4 é um grande evento esportivd, que vai trazer a cidade de

Carazinho-HS, pelo terceiro ano consecutivo, um show de Artes Marciais (Muay Thai e

MMA), oportunizando a comunidade, as modalidades esportivas que mais desce em

todo o mundo, que por onde passa atrai milhares de espectadores.

o Collision Fight4 será um dos maiores eventos esportivos já realizados em Carazinho,

isso devido ao grande sucesso das edições anteriores, onde foram comercializados

todos os ingressos, diversas caravanas de todo o RS,além muita pessoas vieram de
outros estados pra prestigiar o evento.

o Collision Fight hoje é um grande evento esportivo já consolidado, devido a todo seu

grande sucesso, a cidade de Carazinho hoje é referência no esporte pra todo o RSe
Brasil, todo o projeto do evento é muito bem elaborado, é uma conjuntura de idéias e

informações que agregam muito para o sucesso de cada edição.

Responsabilidade Social:

As artes marciais isoladamente não são capazes de mudar totalmente a realidade

brasileira do cenário das desigualdades sociais. Mas estes segmentos desportivos
podem contribuir significativamente neste processo. O processo de inclusão social
propicia ao cidadão uma das mais importantes ferramentas de sobrevivência, que é o
relacionamento social.

O art.217 da Constituição Federal Brasileira diz que é dever do estado fomentar as
praticas esportivas e o correspondente direito do cidadão a sua pratica.



Objetivo:

-Viabilizar o maior evento esportivo, já realizado em Carazinho-RS;

-Angariar fundos para o proje1;o social "O boxe pela vida";

-Oportunizar a todos os freqüentadores a inclusão social, compreendendo que além de

toda a comunidade Carazinhense, diversas outras comunidades virão prestigiar o
evento.

-Mostrar aos visitantes um pouco mais das potencialidades do município de Carazinho-
RS,sociais, culturais e Econômicas.

-Consolidar de vez o Collision Fight como um grande evento esportivo da metade norte
do estado do Rio Grande do Sul, mostrando a todos que o crescimento da cidade de
Carazinho não esta somente na Indústria, Comércio, logística, Prestação de Serviços e

etc. Mas também no esporte.

Benefícios:

-Angariar fundos para o projeto social "Boxe pela Vida";_

-Arrecadar alimentos para que sejam destinadas, as entidades beneficentes, como nos

anos anteriores;

- Aumento na receita do comercio de nossa cidade, hotéis, bares e restaurantes,
devido ao grande número de pessoas que se dirigem até cidade de Carazinho-RS;

-Oferecer melhorias estruturais no projeto social "Boxe pela Vida", elevar ainda o
numero de crianças atendidas pelo projeto;

Publico Alvo:

-Comunidade Carazinhense bem como cidades vizinhas;

-Esportistas e adeptos de Artes Marciais



Informação:

Data do evento: 10 de Dezembro 2011

Horário: 20 horas

Local: A definir

Valor Ingressos:

Infra Estrutura

-Atletas Profissionais e Amadores (FRMT ECBVT):

-Octagon Oficial (UFC)

-Juízes e Árbitros (FRMT)

-Cronometrista (FRMT)

-Equipe Apoio (Staff)

-Ring Girl

-Anouncer

-Segurança interna e externa

-UTI móvel

-Médico e dois auxiliares

-Espaço Imprensa

-Arquibancada

-Som e Luz

-Praça de alimentação

-Área Vip
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colocando Carazinho em um
seleto grupo de cidades do Sul
do país, como Caxias do Sul.
Pelotas, Florianópolis, Curitiba e
Porto Alegre, que promovem
grandes eventos de vale-tudo e
~;fua)rThai", afirmou.
O CoHision Fight iniciou com

grandes lulas dt: 7vluuy Thai
amador. Em seguida, lS disputas
do Submission. Encerrando a
noite, tiveram início as lutas
profissionais de MMA (Vale
Tudo), que levaram o pllblico
ao delírio. nos atletas travaram
uma verdadeira batalha, propor-
cionando belos espetáculos aos
espectadores, Quando começa-
ram as lutas de Muay Thai
Profissional, o anfitrião da noite,
Jonas Boeno, precisou de poucos
minutos para nocautear o atleta
da Equipe Pride, David Bit-
tencourt", comentou Câmara,
acrescentando que foram rea-
lizadas, aó todo, 14 lutas. "O
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Na noite de sábado d 2i• Q

Ginásio de Espm1es do Colégio
La Salle transformou-se em um~l
grande arenu. Na quadra, cadei-
ras rodeavam o octógono - uma
estrutura cercada por telas de
náilon, idêntico ao utilizado nos
maiores eventos mundiais de luta
-, armado especialmente para a
primei raediçãodo ColI tsion Fight,
em Carazinho.
De acordo com o professor

André Nunes Câmara, um dos
organizadores da competição, o
sucesso deste evento pode ser
comprovado pejo grande núme-
ro de pessoas -que assistiram às
luLas. "Os ingrcf.isos esgotaram,

Collision Fight
proporcionou ao público,
que lotou o Ginásio de
Esportes do Colégio La Salle,
um verdadeiro espetáculo
de artes marciais

~" _~."' ".t

As lutas de Muay Thai Amador iniciaram o evento
esportivo que aconteceu na noite de sábado

.., .,

ARTES MARCIAIS i
I!fIO.l~-o.rle c~~lnCa"lte.S (.:l prandec lp+nCt:

1:, 'cc L\.) 11__.' ffU .'_l....:JJ ~_ O'" ,(; 1J.Ldú I
evento-tenninou de lIma maneira
grandiosa, ('.üm a equipe: Ane .
Luta conquistando o título d~
Campeã Geral. Não posso deixar
de agradecer a todos os a-
poiadores. em especial o vere-
ador Paulino de Moura e '1

Fuhdescar".
Os vencedores das lutús. na

categoria Subrnission foram:
Teciy ),.Ufa {RingsponJOaroda:,
venceu ror;inalil.açãoQuilh~rmc
Pacheco (Equipe Jamara); Jan-
tUfa (Equipe Jantara) empate
Vagner Noronha (Equipe'
Vegner).

No Muay Thai Amador, Jacson .
(Spalkido) venceu por pontos .

.Sobrinho (Império da LuLal;'
Emanuel(Arte e Lma) venceu por
pontos Roggcr Copelti (Vnion
CombaL);Jean Lobor(Thai Teu" 1)
venceu por ppntos Lucas
Baldiserra (Union Combat);
Renato Galvão (V3) venceu por
nocaute PauUnoBandido (Vereely
Bairros); Vagner de Granis (Arte.
e Luta) venceu por pontos André
Ribeiro (Thai Team); Fe1.ipe
Matjone (Vereely Bairros) ven-
cel: r'0r ponto::; Rog.àio (ll1lP~(LÚ
da Luta).

No MMA Profissional, Alexan-
dre Neto (Spalkido) venceu por
nocaute João Paulo (Gladiador);,
Ciggano(V3) venceu por pontos.
Fernando Farias (Elite Thai);
Douglas Del Rio (Elite Thai)
venceu por nocaute Elder Lara:
(E<juipe Elder).

No Muay Thai ProfissionaL.
Jatair"Tinho" (ArteeLuta)venceu
por pontos Fabiano (Furia Thai);
Mareio Daroda (Equipe Dadorcla)
venceu por nocaute Canibal
(Vercely Bairros); Jonas Boeno
(Arte e Luta) venceu por nocaute
Deivid Bittencourt (Pride).
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Jona-s"Bueno (f.; dlreita)-sãgrQü:S-ecampeio gaJCiiõ' detv1uâyrhaI.

ApeS~lf da chuva que insistentemente caiu
sobre CaraLinho na noite de sábado (lI), mais
de mi I peS50;,iS compareceram ao ginásio _do
Colegio Notre Dame Aparecidá para acompa-
nhar as lutas de Muay Thai amador masculino
e feminino. MMA profissional (Vale Tudo),
Muay Thai profissional.
_ Trinta pessoas entre cronometristas. árbitros,

apoio e seguranças estiveram envolvidos ná or~
gnnização. O evento começou com as luta:; d~
amadores e acabou com as disputas cntrt,; os
profissiol1<1is. Ao todo aconteceram IOdisputas.
com prêmios que v<:iriaram entre trofeu.5. l1le-
dalllas, cinrurõc::;, lJ10chi In e c~míseta. '"E\'('11tos
com esse ajudam a tmnsformnr a cidnde em um
novo t:t:leiro de arit,;s marciais", comemorou o
rrofessor André Nunes Câmara, organizador Jo
('oJHsion Fight 3. Os lutadores vier,:un de
município:; COlri\1 l1a'gé, Passo Fundo. Ere~hilll,
RiuGrallde, P.:;l,\i~~,Palmeira das Missões, j'orlo
,~\i':grc. i3t:llle ",-;'J",::.:I'.'es, Cruz Alta, Cane);'t"
S",nt<.l :"i,ifi", :(j\ o.j3.mburgo e Can:-:inhl.,
'["<.:n~;,,:rn :;";,cI H •••• ': -::id,;u.: ~ompeliiJllr::s (~ ,
:'".it';Ul: -::.,I.. ' ',J,1 ".)1-1.
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dores acabaram com o supercílio cortado. Como
na categoria amadora não se pode lutar com corte
ousangue, 3S disputas acabaram com o resultado
sem vencedor. Câmara avaliou como positiva ."
a segunda edição ocorrida em CanlZinho (a
primeira foi em Soledade). uÉ ditlcil coordenar
um evento como esse, pois quando envolve luta
profissional, temos que cuidar de luda, pois
qualquer deslize pode ir parar na justiça
desportiva", reve J ou . Cfim a ra a linn a q ue o S li cesso
do evento se deu gra'i<1s aos apoiadores,
Fundescar, Super Gás Bras, Ebenezer Enxovaís,
l'cnda ~mllral. UppAcademia, NO Vide 0, Lojas
Beni, Jacaré Loterias e Secrehnia de Gabinete.
r:.k coni1rmou a quarta edição para dc:zembro
de ~ni1.

N~unz r$:o;ultadou
;'<.;~ disputa dt; Muay "rlmi icminino, Bruns

V:..r:,;,-~sV~!H;eu a "úletf< .\-Iil)". Já no f\,lI\,IA~
P i'l, Iii:;siúilâ l. Elder L,i~'a il.)j(L:f1\ll;.ldo r'llrDoug las
ç .1' ~o,l~1,,::,,\!hlr3dt: ::'.'-;',)i.L •..,'! }'~iü\-~~nceu
i-:j, .0' lvl1;:;!1't'; P:l:'r(1 .: ..). ~H '<,;:1\)~cllC~__'.. por

. :_i'II'~'.Jnl<:.l\F~!i. ,(:o'\.,,:'oy.Lti:-;l.<~::5arto
.'\ i;, ,~il:~~. oh" , t)Ucll:.i- .:h::/r"iou'I" •. :;;;l,,:, ,tU),,-1,lft:., o .-flJ..

,.,tl~S ~~üm..::ub~::;{'.
adversários, os c._'r. f;
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PROJETO DE LEI N.o 158, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no
orçamento de 2011 da FUNDESCARe Concessão
de Auxílio Financeiro.

Art. 1° Autoriza abertura de Crédito Suplementar no orçamento vigente da
FUNDESCAR na importância de R$ 9.858,00 (Nove mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais)
sob a seguinte classificação econômica e programática:

17 - FUNDESCAR
1703 - Departamento Esportivo
12 - Auxílios A Entidades E Eventos

3455/3.3.5.0.41.00.00.00 - Contribuições R$
3483/3.3.9.0.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica R$

8005 - Apoio Desenvolv.Do Desporto Comunitário
3487/3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas R$

3.500,00
3.500,00

2.858,00

Art. 2° Para cobertura do Crédito Suplementar autorizado pelo Art. 1°, será
usado como recurso as seguintes reduções orçamentárias:

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
0204 - Depto. Municipal De Esportes E Lazer
2173 - Manutenção De Campeonatos

331/3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção R$
333/3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros-PJ R$

50,00
9.808,00

Art. 3° Autoriza a FUNDESCAR a conceder auxilio financeiro no valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao professor André Nunes Câmara, atleta de Artes
Marciais (Muay Thai e MMA), para auxiliar na organização do evento esportivo Collision Fight 4
que será realizado neste Município na data de 10/12/2011.

Parágrafo Único. A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a
fiscalização do Controle Interno do Municipio até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a
liberação total do respectivo auxílio.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de novembro de 2011.

ATTVIDDV
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