
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 2024
Em: 12/11/2012 - 16:56:24

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Estabelece critérios para a liberação de recursos municipais (auxílio
financeiro) para os clubes e escolinhas de futsal de Carazinho. 

Art. 1º - Esta lei estabelece critérios específicos para que os clubes e escolinhas de futsal possam
receber recursos municipais através da lei de auxílios e subvenções.

Art. 2º - Os clubes e escolinhas de futsal deverão observar as seguintes regras:

I – 70% (setenta por cento) dos atletas de cada categoria de base deverão ser residentes no
município de Carazinho.

II – A comprovação será dada mediante apresentação de Declaração Pública de residência.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação.

 
JUSTIFICATIVA: A minha intenção com criação deste Projeto de Lei é proporcionar que as crianças
e jovens de Carazinho possam ser beneficiadas com os recursos destinados como auxilio para os
clubes de futsal e escolinhas do município. Posso dizer com certeza que é gratificante ver que
equipes de categorias de base de nossos clubes e escolinhas conquistam títulos e ficam entre os
melhores no estado, e merecem sem duvida nosso reconhecimento por tão grandioso feito, mas,
porém não é justo que recebendo recursos municipais os clubes não deem preferência para atletas
que residam em nosso município, afinal porque estaríamos nós, patrocinando, mesmo que com
poucos recursos, atletas de outros municípios, quando temos tantas crianças e jovens que
poderiam ser aproveitados e que certamente se bem treinados destacar-se-iam tanto quanto os
outros. É muito fácil buscar na região os melhores de cada cidade e montar um time invencível,
mas e qual é a representatividade do município neste caso? De forma alguma estamos
desmerecendo o trabalho dos responsáveis pelos clubes e escolinhas, bem como de seus
treinadores, o que pretendemos com a aprovação deste projeto é proporcionar que os clubes e
escolinhas que desejarem receber recursos do município tenham um mínimo de atletas
comprovadamente de Carazinho, do contrário estaremos investindo nossos recursos em crianças e
jovens de outras cidades quando há tantos aqui que poderiam receber esta oportunidade. A prova
de que Carazinho é um grande celeiros de atletas é o grande número destes que foram revelados
por Carazinho e que profissionalmente alcançaram o sucesso tanto no futsal como em outros
esportes. Estou certo de que os nobre pares concordam com meu pensamento e que por isso



certamente serão parceiros na aprovação deste projeto.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/11/2012.

Felipe Sálvia - PDT
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