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Declara de utiüdade pública a Associação Futebol
Clube Cascavel.

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprova:

Ârt. 1o Esta lei declara de uulidade púbüca a Âssociação Futebol Clube Cascavel, com
personalidade juddica de direito privado, sem fins econômicos, insctita no CNPJ 09.312.917 /0001-
04, com sede na Rodovia BR 277 , KM 585, bairro Cascavel Velho, CEP 85.818-560, nesta cidade
de Cascavel, e que tem como algumas de suas finalidades estatutárias pÍomoveÍ, coordenat,
otganizat e ou patrocinat eventos artísticos, culturais, sociais e espottivos, pÍestaÍ atendimento para
crianças, adolescentes e adultos, sem distinção de cor, nacionalidade, posição social ou religião, no
desenvolvimento de atividades esportivas de todas as modaüdades. Âlém de promoção da

assistência social.

Art.2" A entidade declarada de utilidade púbüca por esta Lei deverá atender a todas as

exigências da Lei n" 5.41.7 de 10 de fevereiro de 2010, sob pena de perdet a rcfedda concessão de

utiüdade pública.

Ârt. 3" Esta Lei entÍa em vigor na data de sua pubücação oÍicial.

Palácio José Neves Formrghieri, 69" anirrersário de Cascavel.
Cascavel, 10 de 2021,
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JustiÊrcação

O Futebol Clube Cascavel, também conhecido como FCC, é uma ferramenta go\reÍnamental
de apoio à Cascavel, com visão profissional, tendo a bola como principal instumento de
desenvolvlrrento da cultuta e da cidadania.

Âinda, a Âssociação FCC realiza ptojetos sociais de inclusão nas escolinhas dc crianças em
r,'ulnerabiüdade social, reúando-as das ruas e oferecendo esporte e, em contrapartida, pede que as

crianças demonstrem bom resultado na sala de aula.

Isso demonstÍa a preocupação da Âssociação em estar bem inserida na c

auxiliando os jovens a teÍem mais oportunidades de lazer e da prátrca esportiva, rnantendo
ÍecuÍsos próprios as escolinhas e os proírssionais que ali trabalham.

Além disso, atualmente o clube disputa, em câtegoÍia profissional de futebol, a

-)

do
Campeonato Brasileiro, maior câmpeonâto de pontos corridos do nosso país, e lcrra o nome de

nossa cidade a diferentes cantos do Brasil, dada a grande diversidade clos clubes parucipantes. Nà<-r

obstante, o Cascavel, fez - em 2021 * a melhor campanha da história no Campeonnto Paranaense
de futebol, colocando a cidade entÍe os 4 melhores times do Paraná.

Dessa fotma, esta Casa de Lcis trabalha para elevarmos mais o flome do noss<.r

município e valorízar as instituições que atuam nessa frente

Rua Pernambuco 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná Fone (45) 3321,-8812
Fax (a5) 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - E-mail: cecd@camaracascavel.pr.gov.br

7 ,Á
.\,,

==\
)

f ',n-'l**

i


