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PROJETO DE LEI Nº. 046/2022. 

 
Considera de Utilidade Pública Municipal 

a entidade ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

DA CASA RURAL MANOEL PAULINO DE 

SOUZA 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 ASSOCIAÇÃO 

DAS FAMÍLIAS DA CASA RURAL MANOEL PAULINO DE SOUZA com sede e foro 

no município de Abaetetuba, Estado do Pará. Entidade que tem por objetivo a criação 

de uma ou mais Casasa Familiares Rurais; a defesa e a conservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado; oferecer educação básica, ensino fundamental 

de nove anos, ensino profissionalizante (técnicas agrícolas) e curso superior em 

regimee intervalar; assessoria no âmbito moral, legal, financeiro bem como nas áreas 

técnicas e extenção rurtal; e, a defesa dos membros no que se refere ao direito do 

consumidor. 

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

fisco, atribuindo-lhe status de entidade de Utilidade Pública. 

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 29 de 

agosto de 2022.          

SOTÉRIO FAGUNDES 
VEREADOR PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Este Projeto que visa declarar de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DAS 

FAMÍLIAS DA CASA RURAL MANOEL PAULINO DE SOUZA. Entidade fundada no 

ano de 2013, através da iniciativas dos moradores da Comunidade do Pau da Isca, 

uma vez que não existia nenhuma entidade que representa-se as famílias ali 

residentes. 

A Associação trouxe uma alternativa educacional para a localidade e 

comunidades circunvizinhas. E sua trajetória vem fazendeo história em atuação com a 

modalidade da Pedagogia da Alternância, que oferta educação para adolescentes, 

jovens e adultos que buscam concluir o ensino médio técnico nas áreas agríucolas, 

trazendo assim,  a possibilidade dos educando estudarem e desenvolverem suas 

atividades diária.  

Dentre suas atividades desenvolvida pela entidade destacam-se: a garantia 

da educação, arte, cultura, esporte e iinteresses sociais dos comunitários. Na 

atualidade, possui um prédio próprio, graças à doação realizada pela empresa Natura 

Cosméticos na Amazônia. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba a sede 

foi concluída em 27 de março de 2015, período em que foi estabelecido um termo de 

Parceria para atendimento dos alunos do ensino fundamental, nas dependêencias do 

prédio. 

Em seus 9 anos de funcionamento, a Associação vem alcançando 

resultados positivos com o ingresso de vários jovens na Universidade Fereal do Pará e 

nos cursos ofertados nas dependências da entidade. Ontra conquista é a organização 

do grupo dde mulheres que desenvolvem atividades geradora de renda visando 

fortalecer a autonomia proditiva de suas famílias. 

A Associação procura manter sua documentação sempre em dias para 

estar apta na habilitação de projetos de captação de recursos. Destaca-se ainda por 

ser a única do município com registro na Associação das Casas da Famílias Rurais do 
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Estado do Pará – ARCAFA/PA. 

Por entendermos a importância da ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DA 

CASA RURAL MANOEL PAULINO DE SOUZA para a Comunidade do Pau da Isca e 

adjacências é que solicitamos que lhe seja concedido por essa Casa Legislativa 

concessão do Título de Utilidade  Pública. 

 

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

em 31 de agosto de 2022.          

 

 

SOTÉRIO FAGUNDES 

VEREADOR PSDB 

 

 


