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Exmo. Senhor Presidente da Camara Municipal de Fra~..!:. " ,:.,~.~_
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PreSidente

O Veread
que a.este subscreve apresenta, para consideração do Plenájio, a anexa Emenda
Aditiva ao, Projeto e Lei no' 125/12, que dispõe sobre o Orçamento Fiscal, ~9.1
a receita e fixando a
despesas o m icípio para o exercício de 2013:
Emenda Aditiva

v-,

Fica acrescentado no quadro do Anexo VI ., Derrlonsfração-daprevlsâo
entidades sem fins lucrativ"'os - do Projeto de Lei nO125/2012, o seguin'tê lncíso VIU:
VIII - atividades educacional/esportiva
Instituto Fausto Giannecchini - Es orte & Educação

de transferências

às

CNPJ

10.977 .391/0001-52

Justificativa

A presente Emenda aditiva tem como finalidade inserir o Instituto Fausto Giannecchini - Esporte e
Educação no rol de entidades que serão subvencionadas pelo município em 2013, relacionadas no Anexo
VI do Projeto de Lei n° 125/2012, que dispõe sobre o Orçamento Fiscal, estimando a receita e fixando a
despesas do município para o exercício de 2013,
O Instituto Fausto Giannecchini - Esporte & Educação é uma instituição não governamental, sem
fins lucrativos, declarada de utilidade pública municipal pela Lei n" , foi criado em 30/06/2009, por iniciativa,
do Professor de' Educação Física e atleta profissional de basquetebol Fausto Giannecchini, com a proposta i
de ações de inclusão através da educação e prática esportiva, objetivando educar e socializar jovens
através do esporte, de modo a promover ampla inclusão social, qualidade de vida e promoção da saúde dos
envolvidos e seus beneficiários.
A sede do Instituto Fausto Giannecchini
925, Morada do Verde.

está instalada em Franca, na Rua Alameda dos lpes, n°

O IFG tem atuado junto a escolas estaduais de nossa cidade e pretende expandir essa atuação em '
escolas municipais, através do Projeto Basquete - Assistência pra Vida, tendo como ferramenta a
modalidade de basquetebol, com iniciação esportiva para crianças e jovens, com idade entre 11 a 17 anos,
e de outras atividades desenvolvidas pela instituição,
Câmara Municipal de Franca, em 21 d ,

,

2012,
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