
JUSTIFICATIVA 

                                   

PROJETO DE LEI Nº 1.909/05 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

A Lei Municipal nº 2.252/04, de 25 de outubro de 2004, instituiu o 

Programa Auxílio Atleta/Bolsa Esporte, em nosso Município. 

Embora em vigor até o presente data, a referida Lei, em conseqüência de 

pequenos detalhes, não atende à realidade dos candidatos interessados a incluírem-se e 

beneficiarem-se do Programa. 

Esses pequenos detalhes estão ausentes no Artigo 1º da referida Lei, nos I, 

II, V, VI e VIII do seu Artigo 4º, no Parágrafo Único do Artigo 6º e no inciso VI do Art. 

11. 

Para que se pudesse atender à realidade de nossos candidatos/atletas, fazia-

se necessária a alteração da lei, complementando os artigos, parágrafos e incisos 

anteriormente citados, acrescentando-se emendas à Lei, como freqüentemente se 

procede, quando determinadas leis, por uma razão ou outra, já não atendem exatamente 

às necessidades para as quais foram promulgadas. 

Ocorre, porém, que, à medida que o tempo passa, nossos arquivos se 

sobrecarregam. Questões, na realidade simples, acabam se tornando complexas. Às 

vezes para se verificar, uma questão qualquer, até mesmo de pouca importância, somos 

forçados a consultar uma lei e todas as emendas que a ela se acrescentaram, perdendo se 

tempo muitas vezes precioso, principalmente em determinadas ocasiões. 

E’ muito comum também, quando determinados setores da Prefeitura ou 

outros quaisquer interessados necessitam de fotocópias de leis, ao invés de uma, somos 

forçados a fornecer-lhes várias, ou seja, cópia da lei e também das emendas que a ela se 

acrescentaram, o que, no final, acaba se tornando oneroso. 

Por essa razão, ao invés de acrescentar à Lei 2.252/04, as pequenas 

emendas que se faziam necessárias, optamos por revogá-la e apresentar à Câmara um 

Projeto para uma nova Lei. 

Para facilitar, estamos encaminhando, anexa, uma cópia da Lei que 

esperamos seja revogada. Poderão facilmente constatar os Excelentíssimos Vereadores, 

que as alterações foram mínimas e apenas nos itens acima citados. O restante permanece 

inalterado. 

Contamos com a aprovação do presente projeto e antecipadamente 

agradecemos.   

  

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

                          PREFEITO MUNICIPAL 


