RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO ALLYSON BEZERRA SD/RN

PROJETO DE LEI Nº

DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO
DE UTILIDADE PÚBLICA DA ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA SANTA DELMIRA - SADE.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:
FAÇO SABER QUE o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reconhecida como entidade de Utilidade Pública Estadual a
Associação Atlética Santa Delmira – SADE, sediada na Rua Francisco Virgino
da Costa, nº. 2694, Santa Delmira, Mossoró, 59615-360.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio
JOSÉ AUGUSTO, em Natal, 11 de julho de 2019.

ALLYSON BEZERRA
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A.A.SADE (Associação Atlética Santa Delmira) é um entidade privada,
sem fins lucrativos, que desenvolve atividades de cunho esportivo, cultural e
social. Promovemos o basquete com a intenção principal de incluir socialmente
os jovens carentes que estão inseridos no nosso projeto. Além disso,
possuímos o compromisso de manter atividades sociais ligadas ao combate às
drogas e a marginalidade.
Todos que fazem parte do SADE possuem a convicção que a prática de
esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade no
modo geral, contribuindo para a formação física e psíquica, além de
desenvolver e melhorar tais formações. Além de que, afasta os jovens da
vulnerabilidade social, diminuindo os índices de violência.
O trabalho desenvolvido na SADE é voltado ao esporte, a educação e a
integração social, visando a proteção social de jovens de toda região. Além
disso, representar o basquetebol da cidade de Mossoró nos eventos regionais,
estaduais e nacionais, dentre outras propostas.
A A.A.SADE possui um papel importante na educação de jovens que
estão inseridos no nosso projeto e durante esses 30 anos de trabalho
obtivemos grandes êxitos nesse aspecto. O SADE possui inúmeros exemplos
de como o basquete mudou a vida de vários (as) atletas que participaram e
participam do nosso projeto. Foi através de bolsas de estudos em colégios
particulares, que nossos atletas obtiverem uma educação ideal para aprovação
em diversos cursos de nível superior. Possuímos hoje no nosso quadro de
associados vários engenheiros, advogados, arquitetos, profissionais de
educação física e grandes profissionais de diversas áreas, todos com um longo
histórico no SADE.

ALLYSON BEZERRA
Deputado Estadual
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