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PEDIDO DE AGILIZAÇÃO Nº. 022/2019 

 

Ilmo. Sr. Prefeito  

José Barreto Couto Neto 

 

Solicito que seja revisto e agilizado por Vossa Excelência, o mais breve possível, o 
requerimento nº 020/2013, de autoria do ex-vereador Toinho do PT, que solicita  a 
construção do calçamento de uma quadra poliesportiva na localidade de Riacho. 
 
 
Confiantes na boa acolhida à solicitação aqui apresentada, ratificamos, nesta 

oportunidade, protestos de consideração e apreço. 

 

Sala das Sessões, Plenário Manoel Francisco Sobrinho, em 04 de 

outubro de 2019 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
______________________________ 

Antonio Neto Lacerda de Deus 
Vereador 
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PEDIDO DE AGILIZAÇÃO Nº. 023/2019 

 

Ilmo. Sr. Prefeito  

José Barreto Couto Neto 

 

Solicito que seja revisto e agilizado por Vossa Excelência, o mais breve possível, o 
requerimento nº 032/2009, de autoria do ex-vereador Dr. Soares, que solicita  a 
revitalização do Açude Novo, ou seja, construção do calçadão e iluminação. 
 
 
Confiantes na boa acolhida à solicitação aqui apresentada, ratificamos, nesta 

oportunidade, protestos de consideração e apreço. 

 

Sala das Sessões, Plenário Manoel Francisco Sobrinho, em 04 de 

outubro de 2019 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
______________________________ 
Francisco Allison Lacerda Pedrosa 

Vereador 
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INDICAÇÃO N°001/2019 
 

Dispõe sobre a indicação do Programa “Bolsa Atleta Municipal” 
no Município De Quiterianópolis. 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Quiterianópolis  
 
O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Quiterianópolis, após ouvido o Plenário, vem 
submeter à apreciação desta Augusta Casa legislativa a Indicação em epígrafe, a qual, 
depois de aprovada, será enviada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a fim de que a mesma 
retorne a esta Casa em forma de Mensagem.  
 
Gabinete do Vereador Samoel Lacerda, em 03 de outubro de 2019. 
 
 

Samoel Lacerda 
Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
(À INDICAÇÃO 001/2019) 

 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 037/2019. 

 

Art. 1º Fica instituído no Município de Quiterianópolis o Programa Bolsa Atleta Municipal 
com o objetivo de: 

I - valorizar e apoiar atletas participantes do desporto educacional e, em casos específicos, 
do desporto de alto rendimento; 
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II - desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social, mediante a concessão 
de bolsas remuneradas e incentivos técnicos e materiais. 

  

Parágrafo Único. O Programa Bolsa Atleta Municipal atenderá às modalidades olímpicas, e 
não olímpicas constantes dos programas da Secretaria de Esporte do Município de 
Quiterianópolis, com prioridade àquelas em que o Município vem representando em 
eventos oficiais de âmbito municipal, e ainda a organização e incentivo de atividades de 
lazer comunitário. 

 

Art. 2º O Programa de que trata esta Lei consistirá em apoio financeiro, técnico e material 
a atletas não-profissionais, por meio d da Secretaria de Esporte do Município de 
Quiterianópolis com uma bolsa no valor de R$ 200 (duzentos) reais. 

  

Art. 3º A Bolsa Atleta Municipal será concedida por um prazo máximo de 12 (doze) meses. 

  

Art. 4º Caberá à Comissão de Análise do Programa Bolsa Atleta Municipal, a ser constituída 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo, a decisão pela valoração, concessão, renovação 
ou extinção da Bolsa Atleta para cada um dos beneficiários do Programa. 

            

§ 1º A Comissão do Programa Bolsa Atleta será composta pelos seguintes membros: 

I - 3 (três) membros da Secretaria de Esporte; 

II - 1 (um) membro da Procuradoria Geral do Município;  

III- 1 (um) integrante da Secretaria de Educação do Município. 

 § 2º Os membros da Comissão serão nomeados por ato do Prefeito Municipal. 

  

Art. 5º Para pleitear a concessão da Bolsa Atleta Municipal, o interessado deverá preencher 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
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 I - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva ou entidade de administração 
desportiva da respectiva modalidade; 

II - não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas físicas e jurídicas sem previa 
anuência da Secretaria de Esporte do Município de Quiterianópolis; 

III - apresentar autorização do pai ou responsável e comprovante de matrícula em 
instituição de ensino público ou privada, no caso de atleta com menos de 18 (dezoito) 
anos de idade. 

IV – Ser residente do Município de Quiterianópolis, há mais de 01 (um) ano. 

  

§ 1º O atleta beneficiado com a Bolsa Atleta oferecerá como contrapartida, autorização 
para o uso de sua imagem, voz, nome e/ou apelido esportivo em imagens e anúncios 
oficiais do Município, bem como usará a marca oficial do Município de Quiterianópolis e do 
da Secretaria de Esporte do Município de Quiterianópolis em seus uniformes e nas demais 
matérias de divulgação e marketing. 

Art. 6º A concessão de Bolsa Atleta Municipal não gera vínculo laboral ou de qualquer 
natureza com a Administração Pública Municipal, nem com a Secretaria de Esporte do 
Município de Quiterianópolis. 

Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta dos recursos 
orçamentários da Secretaria de Esporte do Município de Quiterianópolis. 

  

Art. 8º. Os atletas beneficiados prestarão contas relativas ao plano de trabalho através de 
relatório das atividades desenvolvidas na forma e nos prazos fixados em regulamento. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço da Câmara Municipal de Quiterianópolis, 03 de outubro de 2019. 

 

_________________________________ 

SAMOEL LOIOLA LACERDA 

VEREADOR 


