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“Projeto visa comunicação e encaminhamento de jovens 
talentos, alunos da rede municipal de ensino, para 
Secretarias de Esporte e/ou Cultura e Turismo”. 

 
 

  ERNANE BILOTTE PRIMAZZI , Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições legais faz que a Câmara de Vereadores decretou e ele sanciona e promulga, a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º- Fica criado no Município, o projeto “TALENTO COMPARTILHADO”.  
 
Art. 2º-  É de responsabilidade das Secretarias de Cultura e Turismo, de Esporte e da 

Educação promover um trabalho síncrono em prol de crianças a partir de seis anos devidamente 
matriculadas nas escolas municipais. 

 
Art. 3º- Nos dois primeiros meses de cada semestre letivo fica a unidade escolar 

responsável por enviar um memorando à Secretaria de Esporte e/ou Cultura e Turismo informando 
possíveis talentos natos no seu corpo discente para que cada pasta tome conhecimento, incentivando-
os ao alcance de suas estruturas. 

 
Art. 4º- Assim que houver notificação dessas Secretarias, cabe à Unidade Escolar 

informar por escrito aos pais/responsáveis do aluno: a data e o número do memorando em que se 
processou a ciência. 

 
Art.5º- Assim que cientes, poderão as Secretaria entrar em contato com as famílias para 

que exista um direcionamento desse talento cultural e/ou esportivo, tendo como enfoques principais: a 
promoção da cultura e do esporte, o acolhimento dessas aptidões e a busca da plenitude de sua 
cidadania. 

 
§ 1º- Fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação, de Cultura e 

Turismo e de Esporte, a responsabilidade pelo amparo e encaminhamento do aluno com o 
talento. 

 
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

                                                  
 São Sebastião,        26       de março de 2015. 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  
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