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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Saturnino Masson

Fica acrescido o § 4º ao artigo 43 do Projeto de Lei Complementar nº 01/2015, mensagem nº 20/2015, que
passará a ter a seguinte redação a saber:

"Art. 43 [...]

I - [...]

§ 3º [...]

§ 4º Ficam criados os cargos de:  01(um) assessor especial para apoio estratégico e especializado, 03 (três)
cargos a nível de execução programática sendo 01 (um) gerente de elaboração de projetos esportivos, 01
(um) gerente de esporte de inclusão e diversidade e 01 (um) gerente do Complexo Esportivo Aecim
Tocantins, diretamente ligados ao Setor de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e
Lazer."
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JUSTIFICATIVA

A Emenda proposta visa aprimorar o projeto de Lei Complementar nº 01/2015, que dispõe sobre reforma e a
organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências, fazendo acrescer o § 4º ao artigo
43, que visa dar funcionalidade ao Setor de Esporte e Lazer , em face a fusão da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer com a Secretaria de Estado de Cultura.

A referida Emenda objetiva atender as reivindicações do seguimento esportivo do Estado de Mato Grosso, 
assegurando uma estrutura de Direção, Assessoramento Estratégico Especializado e de Execução
Programática, com condições necessárias para que o setor de esporte e lazer da Secretaria de Estado de
Cultura, Esporte e Lazer, possa desenvolver as políticas públicas que venham de encontro aos anseios da
sociedade mato-grossense.

Ainda, a referida Emenda visa oferecer equilíbrio técnico e político à proposta de fusão das Secretarias de
Cultura e a de Esporte e Lazer .

Com a fusão das Secretarias de Cultura e Esporte e Lazer, compete a esta planejar, elaborar, coordenar e
executar a política estadual de esportes e lazer, fomentando as praticas esportivas, formais e não formais
conforme preconizado nos Artigos 257/260 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Desta forma, para a funcionalidade do Setor de Esportes necessário se faz a criação imediata dos cargos de:
01(um) assessor especial a nível de apoio estratégico e especializado, 01(uma) gerencia de elaboração de
projetos esportivos e captação de recursos, 01 (uma) gerencia de esporte de inclusão e diversidade e 01
(uma) gerencia do Complexo Aecim Tocantins a nível de execução programática.
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