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Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa se exist© estudo para a criagao do Projeto de Lei Bolsa 
Jovem Talento Esportivo para o Municipio de Cajamar, se caso nao houverque 
possa ser conform© minuta de Lei anexa. Conforme requerimento n° 071/2020 
ja solicitado.

#

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a maioria dos 
estudantes ou praticantes de esportes muitas vezes deixam de praticar mais 
intensamente por questoes financeiras uma vez que o tempo que poderiam 
dispor para os treinamentos sao obrigados a trabalharem para seu sustento e 
ate mesmo para custear seus estudos, uma vez que nem sempre seus pais 
podem suportar os encargos.

Com a instituigao e concessao da Bolsa-Atleta permitira ao atleta 
tranquilidade financeira e tempo disponivel para treinar, trazendo assim maior 
incentive para o desenvolvimento de uma politica de desportos consistent©.

E sabido que em ambito nacional ou estadual o potencial esportivo e 
bastante significative, mas pouco motivado por nao possuir uma lei de incentive 
fiscal para a iniciativa privada ou dos poucos recursos publicos que possam ser 
disponibilizados para essa atividade. £ comum se ter o reconhecimento de urn 
atleta que teve destaque em alguma modalidade, mas sem nenhum patrocinio.

A proposta nao visa tao-somente o apoio financeiro, mas tambem o 
inventivo a pratica esportiva por jovem que muitas vezes se desvirtuam com 
envolvimento em drogas nas escolas ate por falta de opgao, mas que, com 
esse instrumento financeiro podera cativar e contribuir com os jovens para uma 
formagao fisica e intelectual digna de urn convivio social adequado. O esporte 
e urn poderoso instrumento de inclusao social. Alem de se pretender a 
ampliagao da pratica esportiva nas escolas, o Municipio estara oferecendo 
melhores condigoes aos jovens contribuindo para o combate as drogas e a a 
violencia, reduzindo gastos coi

it

saude e outras consequencias.
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