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REQUERIMENTO

Requer ao Poder Executivo, especialmente à
Superintendência da Juventude, Cultura,
Esporte e Lazer - SEJUCEL~ informações
quanto fi forma! valor da bolsa e prazo de
inscrição no programa Bolsa-Atleta. I

!
. . O P~:r!.am~~~ar q~e a~)aixo :u~screve, requer a~ Poder .. Executivo que I
interceda junto a SE::.JUCU.. - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e l.azer, I'

nos termos do Art. 29, XViii e XXXVI clc Art. 46 e clc ArL 31, § 3° da Constituição
Estadual e Art. (ri', 11ele Art. 14fi, IX ele Art. 112 e clc Art. 1"19 do Hegimento interno,
informações quanto à forma, valor da bolsa e prazo de inscrição no programa Bolsa-
Atleta.

A Lei 3.843 de 27 de junho de 2016, estabelece que o Programa Bolsa-
Atleta poderá atender atletas e para-atletas de desportos de alto rendimento em
n:odalidades individuais. e coletivas de ~?nfe~er~ções O!í~~)icas ou Paraollmpicas e/?~~I
vinculadas e reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB e pelo Comitê
Paraolímpico Brasileiro - CPB. . I

Corno a implernentação do programa depende de ato do Poder Executivo, !
requer-se informações, cópias de processos administrativos, minutas, estudos, que 1

tratem do assunto, pois é de grande importância para os cidadãos que queiram usufruir i
do incentivo criado pela lei. i

Ademais, a SEJUCEL é o órgão competente para fixar regulamentos a I
respeito das formas, prazos para inscrição e prestação de contas dos recursos recebidos, I
bem como dos resultados esportivos.
.. . Pelo exposto, peço aos nobres pares a aprovação do presente I
Requerimento, I

I
Plenário das deliberações, 26 de abril de 2017.1. I,
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