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DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA  A
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ATLETISMO - AJA,
localizada no Município de Juina - MT

        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  Utilidade Pública Estadual a “Associação Juinense de Atletismo – AJA”,
localizada no Município de Juína – Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ATLETISMO – AJA  é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos e foi  constituída em 24 de fevereiro de 2009, na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, e,  tem
como objetivo de divulgar e conscientizar  os cidadãos juinenses sobre o benefício de boas práticas
esportivas, com enfoque na corrida e caminhada de rua.

Ressalta ainda que a associação efetua trabalho sócio/educativo/esportivo, com intuito de conscientizar
crianças, jovens e adultos a manter hábitos saudáveis com a realização e exercícios diários, através de
palestras nas escolas da região, divulgando e difundindo o atletismo, para que assim, possam surgir nas
novas gerações, atletas que possuam a vontade de galgar carreira esportiva.

Nessa trajetória, já nos encontramos colhendo alguns frutos, como exemplo, a edição da 7ª corrida do Vale
do Juruena, que é uma prova de atletismo e  corrida de rua, que conta com aproximadamente 350 (trezentos
e cinquenta) participantes, e, que se consolida a cada ano, com aumento de participantes. Inclusive, as
edições anteriores, contou com participantes de diversos municípios do Estado, como Cuiabá, Castanheira,
Juruena, Várzea Grande, Tangará da Serra, Barra do Garças, Pontes e Lacerda, Sinop, Juara, Brasnorte,
Alta Floresta, Nova Mutum e até de fora do Estado, como o município de Vilhena, Estado de Rondônia.  O
evento ocorre habitualmente no mês de Setembro.
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O projeto de levar a todos a importância da boa prática esportiva, combinado com alimentação saudável tem
participação efetiva da Prefeitura Municipal, e, tem levado frequentemente os atletas da região para
participarem de provas de corridas do Estado, como exemplo, a corrida de reis, onde sempre tem destaque
nas classificações, atletas da região.

Ademais, além do incentivo as crianças e jovens, possui o trabalho de conscientizar a população da melhor
idade sobre a importância da caminhada e corrida, aliado a uma boa alimentação.

Mister se faz  enfatizar, que é uma entidade sem fins lucrativos e que não distribui entre seus associados,
conselheiros, diretores nenhum repasse de suas atividades, sendo revertido toda a renda recebida
integralmente do respectivo objeto social, seja de forma imediata, através do fundo patrimonial   ou fundo de
reserva.

Acompanha junto ao projeto  a seguinte documentação:

- Comprovante CNPJ;

- Lei Municipal;

- Declaração Presidente da Câmara de Juína;

-  Estatuto da Associação;

-  Ata de Eleição e Posse da Associação.

Desta forma, requer a aprovação do presente projeto, pela função social da associação, incentivando a
população a prática de exercícios combinado com a boa alimentação.

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2018

 

Silvano Amaral
Deputado Estadual
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