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PROJETO DE LEI Nº. 048/2022. 

 
Considera de Utilidade Pública Municipal a 
entidade ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE 
REMANESCENTE DE QUILOMBO DO CAETÉ–
AQUICAETÉ 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 

DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO DO CAETÉ–

AQUICAETÉ com sede e foro no município de Abaetetuba, Estado do Pará. 

Entidade que tem por objetivos planejar, instrumentar, executar, controlar, e 

avaliar programas voltados aos direitos  da comunidade, preservar o meio 

ambiente, promover a educação, a saúde, a habitação, a assistência social, o 

transporte, a cultura, o esporte, o lazer, a ocupação, a renda e a assistência 

técnica agropecuária, podendo para tanto estabelecer convênios com entidades 

públicas e privadas, defender os interesses dos integrantes da comunidade, 

zelando pelo bem estar social e promovendo fraternidade e solidariedade em 

todas as suas ações.  

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 

20 de setembro de 2022.          

Fernandes de Oliveira Anselmo-SABIÁ 
VEREADOR-PL 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

A AQUICAETÉ - Associação da Comunidade Remanescente de 

Quilombo do Caeté foi fundada em 31 de janeiro de 2006, com o objetivo de 

lutar planejar, instrumentar, executar, controlar, e avaliar programas voltados aos 

direitos  da comunidade, preservar o meio ambiente, promover a educação, a 

saúde, a habitação, a assistência social, o transporte, a cultura, o esporte, o 

lazer, a ocupação, a renda e a assistência técnica agropecuária, podendo para 

tanto estabelecer convênios com entidades públicas e privadas, defender os 

interesses dos integrantes da comunidade, zelando pelo bem estar social e 

promovendo fraternidade e solidariedade em todas as suas ações, bem como, 

em atendimento ao estabelecido ao Art. 68 das Disposições Transitórias da 

Constituição da República (certidão de auto definição anexa) trabalhando pelo 

desenvolvimento da comunidade, levando em consideração a preservação 

ambiental e a questão humanitária local em representação às famílias  

residentes no Caeté. 

A associação em seus 18 anos de funcionamento é formada por famílias 

que trabalham e zelam por sua região. É uma entidade que rege sobre 

obrigações de “fomentar e racionalizar as atividades econômicas, sociais, 

culturais, fundiárias, de meio ambiente e de garantias de terras dos 

remanescentes quilombolas do território das comunidades do Caeté. Esse é um 

reconhecimento a todos que compõem a associação”,  

A concessão de Utilidade Pública é um benefício regulamentado por meio 

da Lei Estadual nº 4321/1970 em que as sociedades, associações e fundações 

declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a manter, exceto por motivo de 

ordem superior a juízo do Poder Executivo, serviços prestados à coletividade. 
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Nesse sentido, a entidade poderá firmar convênios com o poder público para 

obtenção de benefícios para manter referidos serviços a coletividade. 

Excelências, por entendermos a importância da AQUICAETÉ para a 

Comunidade do Caeté e adjacências é que solicitamos que lhe seja concedido 

por esta Casa Legislativa o Título de Utilidade  Pública. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira 

Fonseca, em 26 de  setembro de 2022.          

 

 

Fernandes de Oliveira Anselmo-SABIÁ 
VEREADOR-PL 

 

 

 


