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Altera a Lei n. 8.157, de 13 de julho de 2004,
que INSTITUI O PROJETO OLIMPUS.

       

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTRADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Na 8.157, de 13 de julho de 2004, que Institui o Projeto Olimpus fica alterado o art.1°, o art.2°, art.9°
e Art. 14º,  que passará ter a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Projeto Olimpus, destinado à concessão de bolsa-atleta e bolsa-técnico no Estado do
Mato Grosso, a serem concedidos prioritariamente  aos atletas praticantes do desporto de rendimento em
modalidades preferencialmente olímpicas e para-olímpicas individuais e coletivas e, seus técnicos com
registro nas entidades regionais de administração e de prática do desporto no Estado de Mato Grosso.

§ 1º ...

§ 2º ....

§ 3º ...

Art. 2º A concessão de bolsa-atleta e bolsa-técnico não gera qualquer vínculo entre os atletas beneficiados e
a administração pública estadual.

Art. 9º O pedido para a concessão da bolsa-atleta e ou bolsa-técnico será dirigido à Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer - SEEL, devendo o atleta fazer a juntada de indicação, formalizada por escrito, da
respectiva entidade regional de administração do desporto.

§ 1° Para pleitear a bolsa-técnico, o técnico deverá comprovar os seguintes requisitos:

I - ter nacionalidade brasileira;

II - estar em atividade profissional, na função de técnico desportivo, há, no mínimo, três anos;
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III - estar registrado no Conselho Regional de Educação Física;

IV - ter treinado atletas que participaram de competições desportivas, conforme a categorias previstas no art.
3º e art. 4º;

V - estar filiado à entidade regional de administração do desporto do Mato Grosso ou, no caso de
inexistência de entidade regional, à entidade nacional de administração do desporto filiadas ou vinculadas ao
Comitê Olímpico Brasileiro – COB, ou ao Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB ou reconhecidas por um
desses comitês.

VI- Ter residência comprovada no Estado do Mato Grosso.

§ 2°O direito à bolsa-técnico será cassado se o técnico incorrer em uma das seguintes hipóteses:

I - apresentar documento ou declaração falsos;

II - treinar atleta que for suspenso em virtude de condenação por uso de doping, no período em que seu
treinador for beneficiário da bolsa-técnico;

III - ser condenado à pena privativa de liberdade;

IV - deixar de exercer a função de técnico desportivo;

V - descumprir outras exigências estabelecidas em regulamento.

Art. 14º As bolsas-atleta e bolsas-técnico serão concedidas pelo prazo de um ano, configurando 12 (doze)
recebimentos mensais.

§ 1º ...

§ 2º ...

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei que ora apresento visa alterar a Lei 8.157, de 13 de julho de 2004, que Institui o
Projeto Olimpus  e dá outras providências.

A proposta dispõe acrescentar a concessão da bolsa-técnico pois desta forma estaremos incentivando
através de políticas públicas estímulos para que os jovens atletas possam prosseguir seus aperfeiçoamentos
acompanhados dos seus técnicos.

O Brasil começa a se destacar especialmente nos jogos Pan-americanos e, nosso Estado de Mato Grosso
que é o grande destaque no Agronegócio, está deixando a desejar na área esportiva na formação de atletas
e, consequentemente na formação de cidadãos.

No nosso Estado, é sabido que a maioria dos atletas vivem situações bastante difíceis, pois com raríssimas
exceções possuem patrocínios de grandes empresas e, desta forma muitos atletas que possuem um grande
potencial desistem por não ter técnicos que possam acompanha-los e desenvolver suas potencialidades.
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Pelas fundamentações aqui descritas, apresento o presente projeto de lei, contando com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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