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Declara  de  utilidade  pública  a  Associação
Sorrisense de Futebol Americano, no município
de Sorriso-MT, e dá outras providências.

  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 a Associação Associação Sorrisense de Futebol Americano,
no município de Sorriso-MT.

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

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa declarar de Utilidade Pública Estadual a Associação Sorrisense de Futebol
Americano, com sede a Rua Travessa Felicidade, nº83, Bairro Bom Jesus, no município de Sorriso, que tem
por finalidade promover e desenvolver o esporte em todas as suas modalidades, tendo como prioridade o
Futebol Americano.

Possui como objetivos, a promoção do esporte e a prática da educação física, promoção do futebol
americano através de partidas, amistosos e campeonatos.  Promover a difusão e divulgação do esporte,
principalmente do futebol americano, em todo território nacional e internacional, promover ações morais e
cívicas, recreativas e educacionais. Promoção à cultura, defesa e conservação do patrimônio ambiental,
histórico e artístico, à ética, cidadania e o desenvolvimento humano social. Sempre visando o bem-estar da
comunidade, sobretudo de Sorriso-MT e demais localidades onde possuir núcleos.

Vale mencionar que a referida entidade já teve sua declaração de utilidade pública municipal através da lei nº
2.919/2019 do município de Sorriso (doc. anexo), bem como cumpre todos os demais requisitos necessários
para a declaração estadual consoante documentação anexa.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Associação Sorrisense de Futebol Americano está à participação
em competições esportivas amadoras e profissionais, reuniões, diversões de caráter esportivo, social,
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recreativo, educacional, cultural, artístico, cívico e/ou filantrópico. Bem como a realização e desenvolvimento
de seminários, conferências, palestras esportivas e projetos desportivos e para-esportivos, associando a
importância da prática esportiva no âmbito da obtenção de saúde, segurança e integração social.

A Associação Sorrisense de Futebol Americano busca despertar o interesse pela atividade física, diminuindo
assim o índice de evasão escolar e proporcionar aos seus beneficiários uma assistência social, esportiva,
educacional e de lazer, difundindo a prática do esporte voltada para crianças, jovens, adultos e idosos.

Devido o empenho da Associação Sorrisense de Futebol Americano em incentivar e apoiar a prática
esportiva, e considerando que referida entidade cumpre todos os preceitos legais, conto com o apoio dos
nobres pares pela sua aprovação, declarando-a de Utilidade Pública Estadual.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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