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 LEI N  6.601  / 2016 

 

 

(Reconhece Associação como utilidade pública municipal e da outras providências). 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

 

 

Art.1° - Fica reconhecida como utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

DE FUTEBOL AMERICANO PUMPKINS RV, associação privada, sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ-MF 24.116.343/001-84, sediada na Rua Osvaldo Cruz, nº 150, Bairro 

Medeiros, Rio Verde- Goiás.  

 

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

 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE 

GOIÁS, ao dia 14 de março de 2016. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos 28  dias do 

mês de março de 2016. 

 
      
    Iran Mendonça Cabral 

                           Presidente                
                                   Iturival Nascimento Júnior 

                                                                         1º Secretário 
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J U S T I F I C A T I V A 

                     A Associação Atlética de Futebol Americano Pumpkins RV, já existe há vários anos em 

nossa cidade, onde sempre foi representada por pessoas com grande preocupação e iniciativas 

esportivas, uma vez que a mesma engloba vários objetivos, tais como, promover a cidadania, 

democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer, promover a inclusão social, oportunizar a 

participação e cooperação mutua, promover o desenvolvimento dos valores morais, desenvolverem os 

princípios sócios educativos. 

  A Associação já vem prestando serviço para a comunidade de Rio Verde, em vários 

locais da cidade, dentre eles, Bairro Céu Azul, Casa de recuperação (Casa do Pai), Clube Dona Gercina 

e Escola de Ser.          

  Essa associação e de notória importância nos dias atuais, até mesmo porque, o município 

de Rio Verde necessita de programas e projetos esportivos sociais, voltados para adolescentes e jovens, 

cujos objetivos principais são a promoção da inclusão social, educação e o resgate da cidadania através 

da prática do esporte. 

 È nesse contexto que surge a proposta de aulas para ensinar a praticar o Futebol 

Americano, pois o esporte é um importante instrumento para auxiliar crianças, adolescentes e jovens na 

formação de sua identidade, promovendo-se assim o exercício da cidadania. 

 O projeto atende primordialmente na faixa etária entre (9) nove anos para crianças, 13 

(treze) anos para adolescentes, até completar maior idade, estudantes ou não, estando aberto aos demais 

que estiver no projeto sócio educativo, visando implantar e manter núcleos de esporte e lazer, com 

caráter formativo educacional, atendendo as classes menos favorecidas, visando inclusão social; a 

saúde; à preservação de valores morais e o civismo; à conscientização de princípios sócia educativos; 

cooperação; totalidade; participação; à aquisição de valores de direitos e deveres; à solidariedade; ao 

aprimoramento do desenvolvimento psicomotor; e melhoria do condicionamento físico, e sempre 

buscando novos talentos.   

                                           


	                                               



