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MUNrclpAL DE .AS.AVEL

emOLlS ,t:.L-
Excelenússimo Senhor Presidente da Càmarz Municipal de Cascavel.

rotoco lo
A Càmara Municipal de Cascavel,_ por seu Vereador subscritot, nos temos que Íegem o aÍt.
157 do Regimento Interno desta Cása de Leis, hipoteca, após deliberação legislativa, Moção
de Aplausos ao Tuiuu Esporte Clube, pelos seus 73 anos, de atuação na cidade de Cascavel -

Paranâ.

Dê-se ciência dessa Moção ao Presidente Antônio Âparecido Vechiatto e ao Senhor vice-
presidente Gilberto Volpato.

É a Moção. Sala das Sessões

Cascavel, 1 agosto de2022
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Exposição de Mouvos

Em 25 de agosto de 1949 durante uma Assembleia de cascavelenses surgia-se o
pnmeiro Clube Social, Esporte e Recreativo de Cascavel. T'uiuti, esse flome começou a comandat as

ações da sociedade da região Oeste do Paranâ.
Tuiuti é o nome de um pequeno pássaro azrÁ. e foi essa ave que deu nome a uma

região do Paraguai onde avitoria brasileira sobre as úopas do ditador Solano López assinalou a origem
concreta do Exército brasileiro.

Sua hLtstória se confunde com a do Municípro, 1â que ambos, Clube e Cidade
cÍesceram e se desenvolveram juntos. Depois da doaçào do Estado de uma área na Rua Sete de

Setembro o Túuti começou a construir sua sede própria no Cenúo da cidade.
Em 03 de fevereiro de 2012 inaugutou o Salão Social e sua nova sede foi inaugurada

em 06 de janeiro de 201,5. O Tuiutr Esporte Clube estâ locahzado na Rua Ponta Grossa, 2998, Barro
São Cristóvão. O "Azulão" ofetece aos seus associados uma área de 46.800 metros quadtados com
14.964 metÍos quadrados de ârea constrúda. Gera 60 empÍegos diretos e indiretos e é considerado
referência na regpào Oeste e no Paraná como um dos principais clubes sociais. Âtualmente, conta com
1.300 associados que desfrutam de uma diversidade de modaüdades, diversão elazer.

Diante do exposto, a Càmara Municrpal de Cascavel com a sua estima e consideração
vem aüavés deste, homenageaÍ com votos de aplausos, o Tüuti Espote Clube, pelo disnnto trabalho
prestado a sociedade cascavelense.
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