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DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
A “ASSOCIAÇÃO CACERENSE DE INCLUSÃO A
CULTURA  E  ESPORTE  “ACICE” ,  NO
MUNICÍPIO  DE  CÁCERES.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo
42 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte Lei:

       Art. 1º Declara de Utilidade Pública Estadual a “Associação Cacerense de Inclusão a Cultura e Esporte 
      “ACICE”, com sede no município de Cáceres-MT.

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

JUSTIFICATIVA

              A “Associação Cacerense de Inclusão a Cultura e Esporte “ACICE”, com sede no município de
Cáceres-MT, é uma associação criada em 06 de novembro de 2000, que tem o intuito de promover
atividades de organizações associativas ligadas à cultura, esporte, lazer.         

              A entidade é uma associação civil, de direito privado, que busca a inserção das crianças e jovem do
município na sociedade.      

              A Associação foi declarada de Utilidade Pública Municipal através do Decreto Lei nº 2506/2015, em
09 de outubro de 2015, e está localizada na Rua das Pinheiras, nº 206, Bairro Massa Barro, com sede no
Município de Cáceres/MT.

               Associação Atlética Nacional da Cavalhada fundada em 17 de junho de 2000 com o objetivo de
fomentar o futebol amador na cidade de Cáceres. No ano de 2001 assumiram a diretoria da Seleção
Cacerense de Futebol na Copa Regional de Seleções onde se sagraram campeões regionais na cidade de
Rio Branco, começando assim uma trajetória de vitórias e conquistas. Campeão Municipal 2001 e 2002,
Campeão Regional Master, Bi Campeão Regional Amador 2002 e 2003, Treta Campeão do Torneio 24
Horas de Futebol Society no município de Glória do Oeste de 2001 a 2005, além de várias outras conquistas.
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               Apesar das dificuldades encontradas na parte de estrutura e financeira, conseguiram superar todos
os obstáculos principalmente à falta de recursos financeiros para custear as despesas com viagens,
inscrições, taxas e arbitragens entre outras que na maioria das vezes eram custeadas pelas promoções
realizadas e por doações de diretores e sócios.

               Com esse trabalho o Nacional da Cavalhada como era conhecido no meio esportivo se tornou uma
das principais equipes amadora da região, mas a falta de recursos e patrocínio além de diretores com tempo
para dirigir a associação fizeram com que a equipe deixasse de participar dos eventos esportivos na cidade e
região. Nos anos de 2006 a 2008 a associação ficou inativa retomando as atividades.

               Em 2009 com a constituição de uma nova diretoria na qual foi feita a alteração do razão Social da
Associação passando a denominar “ACICE” Associação Cacerense de Inclusão a Cultura e Esporte. A
“ACICE” desenvolve atividades esportivas no município de Cáceres com destaque nas categorias de Futebol
de Areia e Corrida de Rua.

               Atualmente, organizam corrida de rua, torneio de futebol de areia, além, de organizar torneios para
as crianças.

               Por essas razões, devido ao empenho da “Associação Cacerense de Inclusão a Cultura e Esporte
“ACICE””, em impulsionar mais ações nas áreas de cultura, esporte e lazer, incentivando a qualidade de vida
e a ressocialização, considerando que já tem o reconhecimento da Utilidade Pública Municipal aguardamos a
aprovação do presente Projeto de Lei, que visa outorgar-lhe o título de Utilidade Pública Estadual.  

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Junho de 2019

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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