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PROVISÓRIA 841/18x
MOÇÃO DE REPÚDIO A
PROPOSTA PELO GOVERNO FEDERAL EM TRAMITE NO'
CONGRESSO NACIONAL ONDE RETIRA VERBAS DO
ESPORTE E TRANSFERI PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
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SENHOR PRESIDENTE,
Requeiro nos termos do Regimento Interno à Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto após ouvido o Soberano Plenário
desta Casa de leis, para que seja encaminhada a moção de repúdio à atitude do
Governo Federal ao editar a Medida provisória 841 de 11 de Junho de 2018,
publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte que pretende transferir parte dos
recursos das loterias Esportivas, principal fonte de verba do Comitê Olímpico do
Brasil (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), do Ministério do Esporte e
do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)
Não é crível a formula encontrada pelo Governo
Federal para financiar o “novo” Ministério da Segurança Pública.
Somos plenamente a favor e ciente das necessidades de
medidas que visam um investimento emergencial na segurança nacional.
Mas não é alterando a Lei 9.615 de 24 de março de
1998, mais conhecida como Lei Pelé ou Lei do passe livre que obrigava a destinação
de 4, 5% da arrecadação bruta das loterias federais para o Ministério do Esporte e,
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Retirar ou diminuir as verbas do esporte representa
retirar ou diminuir a retirada das ruas de crianças e jovens que se encontram em
situações de maior vulnerabilidade social, pois o esporte é a política pública que
mais contribui para esse fim.
Existem estimativas que aprovada essa ação pelo
Congresso Nacional, o prejuízo ao esporte será maior que todo investimento público
feito em equipamentos esportivos nos parques olímpicos da Barra e Deodoro.
Não podemos concordar com a decisão de retirar
recursos como os direcionados aos clubes formadores de atletas olímpicos e
paralímpicos e às entidades que fomentam o esporte escolar e universitário.
Essa Medida Provisória editada no último dia ll de
junho coloca o esporte para escanteio, atingindo não só o esporte de alto rendimento,
mas principalmente a prática esportiva como política educacional.
Ante o exposto, venho requerer na qualidade de
Vereador para que esta Nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o
soberano plenário seja encaminhado oficio por essa Casa de Leis para a Câmara de
Deputados e ao Senado Federal, onde manifesta protestos de repúdio a edição da
referida Medida Provisória durante sua tramitação no Congresso Nacional e assegure
a man atenção do financiamento do sistema desportivo brasileiro.
Sala das Sessões, 14 dejunho de 2018.
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