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PROJETO DE LEI Nº _____/2019 

 
 
Reconhece a Associação dos Nadadores 
Masters do Rio Grande do Norte - ANMRN, 
como entidade de utilidade pública do 
Município de Natal. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL/RN: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º Fica reconhecida como de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DOS 

NADADORES MASTERS DO RIO GRANDE DO NORTE - ANMRN, organização 

civil, com fins não econômicos, com sede e foro nesta capital, constituída para fins de 

promoção e incentivo da prática dos esportes aquáticos para atletas másters. 

 

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

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 07 de novembro de 2019. 

 

 

Vereador PAULINHO FREIRE 
PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DO RIO GRANDE DO 

NORTE - ANMRN é uma entidade fundada no dia 26 de dezembro de 2016 com sede 

na Rua  Conselheiro Norton Faria no bairro de Lagoa Nova, por atletas másters dos 

esportes aquáticos que viram na criação da associação uma oportunidade de promover e 

incentivar os esportes aquáticos para os atletas que possuem mais de 25 anos de idade. 

 Durante esses anos de existência a diretoria da associação juntamente com seus 

associados vem disseminando  promoção dos esportes aquáticos voltados para os atletas 

másters no nosso município, trazendo competições de nível estadual e nacional para a 

nossa cidade, bem como promovendo ações de incentivo para que estes atletas possam 

continuar praticando esportes, de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

É importante salientar que a prática esportiva traz diversos benefícios a saúde dos 

praticantes e com o trabalho que vem sendo promovido pela associação este importante 

hábito vem sendo disseminado na sociedade. 

Diante de todo o exposto, peço o apoio dos nobres pares o reconhecimento de 

utilidade pública da ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DO RIO 

GRANDE DO NORTE - ANMRN, que é uma instituição que visa apenas incentivar o 

e promover os esportes aquáticos para atletas másters. 

 

 

Vereador PAULINHO FREIRE 
PSDB 


