
  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

PROJETO DE LEI Nº 046/2019.                                                      Em, 18 de março de 2019. 

 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O 

GRUPO ESPORTE E VIDA (GEV-LAGOS). 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

RESOLVE: 

 

 Art.1º- Fica considerada, para todos os fins legais, de Utilidade Pública Municipal, o 

Grupo Esporte e Vida (GEV-LAGOS), com sede na Rua Brasilia, 16, casa 08 - Bairro Jardim 

Excelsior, no município de Cabo Frio, inscrita sob o CNPJ nº 12.660.826/0001-66.  

 

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

 

Sala das Sessões, 18 de março de 2019. 

 

 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 

Vereador - Autor 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
A GEV-LAGOS é uma associação civil de fins não econômicos, fundada em 19 de 

janeiro de 2008, dedicada a promoção da cultura do esporte, da saúde, do turismo, do 

voluntariado, do estudo e pesquisa, de promoção de direitos estabelecidos, construção de 

novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, de promoção da ética, da 

paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. 

A GEV-LAGOS,através do Projeto Praia e Esporte, atende a população de Cabo Frio, 

levando a mesma a uma melhor qualidade de vida, além das áreas disponíveis para a prática 

dos desportos, o Treinamento Funcional, ministrado por profissionais de Educação Física, 

vem levando a seus participantes a prática do exercícios e ao esporte como atividades de 

rotina. Hoje o Projeto Praia e Esporte tem circulação apenas na Praia do Forte de 

aproximadamente 350 a 400 pessoas por semana. Atende também o Abrigo Popular e seus 

funcionários, palestra sobre Exercícios Físicos e Qualidade de Vida no CRAS do Jacaré, 

Clínicas de Beach Tennis para a Escola Municipal Rui Barbosa, contribui para outros projetos 

sociais, como a Escolinha de Futebol Mancha Verde e Escolinha de Futebol Cristo é Vida, 

localizados no Bairro Jacaré com materiais, brinquedos, roupas, lanches, através de doações 

dos participantes do Projeto Praia e Esporte de seus apoiadores, promove e participa de 

palestra sobre combates as drogas. 


