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C^MARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISIA

Institui   homenagem   a  jogadores   de  futebol   de
campo e de salao do Municipio.

A   Camara   Municipal   de   Jacarei   aprova   e   o   seu

Presidente promulga o segujnte Decreto Legislativo:

Art.1°   Fica  instituida  na  Camara  Municipal  de Jacarei

solenidade em homenagem aos JOGADORES DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO

que se destacaram em competig6es esportivas realizadas durante o ano no Municipio,

tanto masculinas como femininas.

Pafagrafo    tlnico.        A    solenidade    sera    realizada

anualmente durante a primeira sessao ordinaria do mss de dezembro.

Art. 2°   Na   solenidade   instituida   pelo   artigo   anterior

serao   homenageados   goleiros   e   goleiras   memos   vazados,   artilheiros   e   artilheiras,

jogadores  e jogadoras  revelagao,  nas diversas  categorias  de  competig6es  realizadas
durante o ano, organizadas pela Associaeao de Clubes de Futebol Amador de Jacarei,

pela  Secretaria de  Esportes e  Recreagao do  Municipio ou  por outra entidade esportiva

que congregue os atletas da cidade.

Pafagrafodnico.    Competira      ao      Cerimonial      do

Legislativo solicitar aos organizadores dos eventos que,  com a antecedencia minima de

10 (dez) dias da data prevista para a solenidade, indiquem os atletas que se destacaram

nas competig6es realizadas durante o ano.

Art. 3°  Durante a solenidade de que trata este Decreto

Legislativo  serao  entregues  pela  Camara  Municipal,  aos  homenageados,  diplomas  de

merito pete recowhecrmento de seus +eitos                                                                            (
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Art. 40  A  Camara   Municipal  disponibilizara  os  meios

adequados para a realizagao e divulgagao da homenagem, inclusive atrav6s de seu sitio

eletr6nico na  Internet.

Art. 5°   Este Decreto Legislativo entra em vigor na data

de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,14 de dezembro de 2022.

PAULIN

Autorfa do Droieto: Vereador Paulinho dos Condutores.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0 presente projeto de decreto legislativo objetiva instituir

uma simb6Iica homenagem  aos atletas de futebol,  tanto do sexo masculino quanto do

feminino, das mais diversas categorias das competig6es realizadas durante o ano, desde

as equipes de base ate os veteranos.

0  futebol  6  uma  paixao  nacional  e  nosso  objetivo  6

incentivar ainda mais a pratica esportiva,  valorizar os atletas e reconhecer seus m6ritos

em decoriencia da dedicagao, esforgo e sucesso.

Todos  os  campeonatos do  Municipio  sao amadores,  o

que justifica enaltecermos ainda mais as competig6es realizadas, de forma que tambem

contem  com  a  participagao cada vez maior da  populagao,  favorecendo a formaeao de

atletas e a descoberta de talentos.

Assim  justificada  a  propositura,  esperamos  merecer  o

apoio e aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  14 de dezembro de 2022.

PAULIN
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