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Declara de utilidade pública o União Esporte
Público, do Município de Terra Nova do Norte

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 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. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Estadual  "União Esporte Público", associação privada civil,
sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Terra Nova do Norte, 

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A caminhada na criação da associação, ocorreu desde os idos de 1986, tendo como finalidade a disputa
de participar de competições municipais, regionais e estaduais, com formação de uma equipe competitiva,
envolvendo a cidade de Terra Nova do Norte e circunvizinhas, com parcerias.

Foram 14 anos intensos com realização de eventos e participação em competições da equipe
principal, Junior e juvenil, porém a falta de recursos desativaram essas equipes.

Deste modo, o foco, já há alguns anos é a escolinha de futebol, com a implantação de projeto social e onde
são mantidas cerca de 90 crianças e adolescentes, onde realizam treinos semanais e realização de jogos
nos finais de semana.

As cidades envolvida com o referido projeto e onde são realizados os jogos até o momento são Terra Nova
do Norte, Peixoto de Azevedo, Nova Santa Helena, Guarantã do Norte, Sinop e Cuiabá.

Concomitantemente, a Fundação também empreende esforços a equipe MASTER, equipe composta por
atletas que defenderam o UNIÃO ESPORTE CLUBE  e hoje são empresários locais e regionais, apoiam a
proposta, proporcionam aprendizagem aos novos atletas integrantes do projeto, ajudam no patrocínio e
monitoramento desses jovens, parceria que vem dando resultado.

Insta ainda ressaltar que Terra Nova do Norte, no momento não possui nenhum espaço para a pratica
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da modalidade do Futebol de Campo, e , utilizamos sempre espaços de outros municípios, e, como
contribuição  o ingresso é um kilo de alimento não perecível, totalmente destinado a APAE da cidade
onde são realizados os jogos, com apoio do Rotary Club, imprensa, e alguns resultados desses eventos
podemos mencionar.

DATA                      ARRECADAÇÃO KILOS                                          CIDADE

11/02/2017                            162                                                         Peixoto de Azevedo – Estádio
Municipal

04/03/2017                            106                                                         Sinop – Estádio Municipal

18/03/2017                          21                                                         Sinop – Associação dos funcionários    
                                                                                                                 públicos Municipais

01/04/2017                            250                                                         Cuiabá – Arena Pantanal

21/04/2017                            41                                                         Guarantã do Norte – Campo Cotrel

28/04/2017                           130                                                         Terra Nova do Norte – Clube AERT

O objetivo principal é dar oportunidade a esses jovens, inseri-los na sociedade, mas também oportunidade
aos mesmos e quem sabe incentivá-los a se tornar atletas profissionais,  resgatando a modalidade do
Futebol de Campo amador na região Norte de Mato Grosso.

Temos como território em que pretendemos atuar as cidades de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã,
Colider, Itaúba, Nova Santa Helena, Marcelândia, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Peixoto de
Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte e Novo Mundo

Infere-se com o acima colimado, que a associação União Esporte Clube contribui para o desenvolimento
social que a ela pertine, incentivando e inserindo ciranças e jovens no futebol de campo, dando-lhes lazer,
objetivo, atividade física, integridade, em suma, acarretando uma melhor qualidade de vida.

Assim, requer a estes D. Pares, a aprovação do presente projeto lei.  

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Setembro de 2017

 

Silvano Amaral
Deputado Estadual
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