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PROJETO DE LEI Nº.002/2021. 

 

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ENTIDADE 
FILANTRÓPICA LIONS CLUB DE ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 
 

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a Entidade Filantrópica Lions Club de 

Abaetetuba e dá outras providências, fundada em 29 de junho de 1966, com sede no 

Bairro Santa Rosa, S/N 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 15 de setembro de 2021. 

 

 

CRISTIANO SILVA LOPES 
VEREADOR – PSD 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

O Lions Club de Abaetetuba, é uma entidade Filantrópica, ou seja, presta 

serviços à sociedade, principalmente às pessoas mais carentes, e não possui como 

finalidade a obtenção de lucro. É Filiada à Associação Internacional de Lions Club, que 

faz parte dos 213 países do mundo, fundado em 29 de junho de 1966, e, a 55 anos vem 

prestando serviços à comunidade local, sem distinção de cor, raça, religião, sexo, 

pretensões políticas e partidárias. 

Hoje possui um quadro Social de 87 (oitenta e sete) associados. O club 

sobrevive de arrecadações de fundos para desenvolver suas campanhas permanentes 

de serviços, em cima de 05 (cinco) eixos de Lions internacional, que são: O Alívio à 

fome, cuidados com o meio ambiente, com a Visão, câncer pediátrico e Diabetes e, 

independente de atingir as referidas metas de Lions Internacional, desenvolve também 

as campanhas de Educação, Saúde e Assistência social no Município de Abaetetuba. 

O Lions Club de Abaetetuba tem como atividades permanentes, a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Leandro Tomé de Miranda”, que funciona em regime 

de Comodato com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, através da Secretaria Municipal 

de Educação. Assiste mensalmente duas Entidades, sendo elas, a Fazenda da 

Esperança e o Centro médico de Abaetetuba, conhecido como Hospital das Irmãs. 

Mantém os LEO's Clubes de Abaetetuba Centenários Ômega e o LEO Club de 

Mordacidade Alfa e desenvolve as campanhas mensalmente de distribuição de 

Alimentos perecíveis e não perecíveis para a Fazenda da Esperança atendendo em 

torno de 50 adultos e 17 crianças, faz também a distribuição de cestas básicas 

permanentes, aos diversos bairros mais carentes da cidade.  

Realiza a distribuição de cadeiras de rodas, consultas e armações de óculos 

dentro de suas possibilidades às pessoas carentes.  
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Suas reuniões acontecem todas as quintas feiras às 20 h em sua sede social, e 

tem à frente seu presidente o CL Valdeniro da Conceição Carvalho de Lobato.  

O Lions Club de Abaetetuba hoje, disponibiliza de um complexo de lazer, onde 

abriga duas piscinas semiolímpicas, sendo, uma de adultos e outra infantil, com um 

espaço “Leonístico”, sendo uma área coberta própria para realização de eventos festivos 

e culturais. Dispõe também de uma sede e de um campo de futebol, passarela de 

entrada e uma praça denominada CL Romeu de Lima Nunes/ CaL Maria Sebastiana 

Solano Nunes, em homenagem a passagem do Distrito LA-6 que no IPDG CL João 

Raimundo Maciel Quaresma/ CaL Liana De Jesus, como Governador do Distrito LA-6, 

atingindo assim, 58 Clubes de Lions, que corresponde à jurisdição de 04 Estados da 

Federação Brasileira, que são: Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. 

Em face do exposto, considerando a importância da Entidade Filantrópica Lions 

Club de Abaetetuba, tanto para os associados, quanto para a comunidade local, coloco 

à apreciação dos nobres pares deste legislativo, a presente proposta de Lei. Que 

considera de UTILIDADE PÚBLICA A ENTIDADE FILANTRÓPICA LIONS CLUB DE 

ABAETETUBA e dá outras providências.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 15 de 

setembro de 2021. 

 
 

CRISTIANO SILVA LOPES 
VEREADOR – PSD 

 
 


