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  DECRETO N° 132/2022, 
De 26 de abril de 2022. 

 
 

“Altera o regulamento do PROJES – 
Projeto Esporte Social e estabelece outras 
providências”. 

 

MARIO GUILHERME JOVANOVICHS SCAPIN Prefeito Municipal em exercício de Barra 
do Quaraí, usando de suas atribuições que lhe confere o artigo 30, inciso I, letra “g” e com fulcro no que 
dispõe o art. 15, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Município. 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 126/13 que Cria o PROJES – Projeto Esporte 

Social e estabelece outras providências; 
 Considerando que a Lei Municipal nº 1574/2013, alterada pela redação da Lei nº 

2064/2022, que dispõe da criação da Divisão de Eventos, Esportes, Lazer e Tradicionalismo; 
Considerando que o esporte contribui para a promoção da saúde, o trabalho em equipe, 

a diminuição da agressividade e o aumento da autoestima; 
Considerando a inserção a uma modalidade esportiva para o cidadão e o 

desenvolvimento de valores éticos e morais, através da valorização do ser humano; 
Considerando a importância de disponibilizar apoio à estruturação e ao desenvolvimento 

de competição esportiva de abrangência seja para organizar competição ou para viabilizar a 
participação de delegações em competições que contribuam para o desenvolvimento da Política de 
Esporte, articulando as ações voltadas à formação esportiva (múltiplas vivências) de formas 
assistemáticas de educação, tendo como finalidade alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e 
a sua formação para a vivência esportiva e social. 

   
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica alterado o regulamento do “ProjES” – Projeto Esporte Social, conforme 

documentação em anexo. 
 
Art. 2º - As dotações orçamentárias especificas para execução do “ProjES” ficarão 

disponibilizadas no Gabinete do Vice Prefeito. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal Barra do Quaraí, 26 de abril de 2022. 

 
  
 
 

        MARIO GUILHERME JOVANOVICHS SCAPIN 
          Prefeito Municipal em exercício. 

Registre-se e Publique-se. 
Arquive-se. 
 
 
   Temístocles Felício de Bastos  
Secretário Municipal de Administração. 


