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PROJETO DE LEI Nº. 029/2021. 

 

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO AÇAÍ – 
CIÊNCIA E CIDADANIA NA AMAZÔNIA - IACCA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

 

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o Instituto Açaí – Ciência e Cidadania na 

Amazônia – IACCA e dá outras providências, fundado em 07 de novembro de 2019 com 

sede à Travessa Aristides dos Reis e Silva, nº.1172, Bairro São Lourenço, Abaetetuba-

Pará. 

 

Parágrafo Único - O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá a normas do fisco, 

atribuindo-lhe status de entidade sem fins lucrativos, filantrópica, de caráter assistencial, 

social, educacional e cultural. 

Art. 2º - Poderá a qualquer tempo ser tornado sem efeito a presente lei, caso seja 

constatado a falsidade das alegações e dos documentos apresentados, ou seja, 

modificada a realidade dos mesmos por fatos supervenientes. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa, em 21 de maio de 2021. 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira 
VEREADOR – PDT 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

O Instituto Açaí é uma instituição filantrópica com o objetivo de produzir 

transformação social e cultural, através da ciência e da tecnologia. As atividades 

desenvolvidas pelo instituto têm como escopo a inclusão social da população mais 

carente do município de Abaetetuba, e adjacências.  

Os diversos programas multidisciplinares, realizados pelo instituto, como ações 

integradas à ciência, produção de tecnologia e vida sustentável, são iniciativas já 

consolidadas e reconhecidas por diversos organismos tanto no município como fora 

dele.  

O Título de Utilidade Pública do Município do Abaetetuba dignificará ainda mais 

esta importante instituição, que tem como missão a transformação de vidas através da 

educação com ciência e tecnologia.  

Desta forma, solicito aos nobres Vereadores e Vereadoras desta Casa de Leis 

que dêem especial atenção a esse Projeto de Lei e à sua aprovação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 21 de 

maio de 2021. 

 
 

Vagner Augusto de Sena Ferreira 
VEREADOR – PDT 
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