
PROJETO DE LEI Nº 326/2014 

 

 

 

Declara de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA PRÓ-ESPORTE” e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

 

 

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, em conformidade 

com a Lei nº 444, de 29 de agosto de 1956, com as alterações previstas pelas Leis sob nº 

4.904, de 29 de agosto de 1995 e 9.267, de 17 de agosto de 2010, a “ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA PRÓ-ESPORTE”. 
 

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por 

conta das verbas próprias consignadas no orçamento. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Dini 

Vereador- PMDB 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRÓ-ESPORTE é uma 

associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional, 

destinado ao apoio e orientação aos profissionais, estudantes e comunidade geral, na 

área de educação física, esporte em geral e cultural. 

 

A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRÓ-ESPORTE, foi 

fundada no dia 18 de abril do ano de 2013, tem sede e foro na cidade de Sorocaba, 

localizada na Rua Canuto Passos, n° 64, Wanel Ville III. 

  

A sua proposta é prestar apoio e orientação aos professores, 

desportistas, estudantes e comunidade no geral, buscando oferecer diversas ações que 

beneficiam a comunidade e o esporte de forma geral, como por exemplo, cursos de 

capacitação esportivo, apoio as equipes de representação, palestras para universitários e 

promoção de eventos esportivos. 

 

A referida Associação já tem convênio com a Secretaria de 

Esporte da Prefeitura Municipal de Sorocaba, fomentando e montando equipes de 

representação e ainda trabalha com novas revelações. O convenio com a SEMES são 

para as modalidades basquete feminino, vôlei de praia masculino e feminino e biribol. 

 

Outros projetos da Associação mencionada é a formação de time 

de basquete feminino, de base, para as idades de 13 a 17 anos e diversas palestras 

ministradas a universitários e professores da rede de ensino Estadual. 

 

Por estes motivos contamos com a aprovação, desta propositura, 

por parte dos nobres Vereadores. 

 

 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

Fernando Dini 

Vereador - PMDB 

 


