
 
PODER LEGISLATIVO 

                               CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: câmara_abaetetuba@hotmail.com 
Abaetetuba – Pará 

 
PROJETO DE LEI Nº. 055/2021. 

 
Considera de Utilidade Pública Municipal a entidade 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALGODOAL e 
dá outras providências.  
 

A Prefeita Municipal de Abaetetuba faço saber que a Câmara Municipal de 

Abaetetuba aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública municipal, a entidade civil sem fins 

lucrativos ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALGODOAL com sede e foro na 

cidade de Abaetetuba, Estado do Pará, a qual tem por finalidade o firme propósito de 

reivindicar e lutar por melhores condições devida dos moradores  do Bairro Algodoal, 

neste município de Abaetetuba.  

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

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

assistencial e social. 

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 contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 14 de 

setembro de 2021.          

                 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSBD 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Trata-se de projeto que visa declarar de utilidade pública a “Associação de 

Moradores do Bairro Algodoal”, associação privada, sem finalidade econômica e com 

caráter exclusivamente beneficente, assistencial e social.  

A Associação tem como finalidade: reivindicar e lutar por melhores condições 

de vida dos moradores do Bairro Algodoal neste município de Abaetetuba. 

É uma Associação que representa um importante instrumento social, com o 

objetivo de melhorar a vida dos cidadãos do território de cobertura, promovendo para 

isso importantes parcerias com órgãos públicos e privados, para isso necessita de 

apoio formal por meio de convênios e captação de recursos, sendo necessário 

possuir o reconhecimento de utilidade pública pelo poder público municipal, de forma 

a oferecer um trabalho de melhor qualidade para os moradores do Bairro Algodoal. 

Ante o exposto, sendo a entidade de amplo interesse social e assistencial, e, 

cumpridos os demais requisitos legais, nos moldes da documentação anexa, este 

signatário conta com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente projeto. 

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

14 de setembro de 2021.          

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 

 

 


