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PROJETO DE LEI Nº. 062/2022 

  

CONSIDERA DE  UTILIDADE PÚBLICA 

MUNICIPAL, A ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DA ÁREA DO RAMAL DO 

UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

  

             A Prefeita do Município de Abaetetuba-Pará, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a Associação de Moradores da Área do Ramal 

do União-Amaru, entidade sem fins lucrativos que tem por fundamento a valorização e 

progresso socioeconômico dos moradores do Ramal do União, fundada em 02 de abril de 

2017, com foro na comarca de Abaetetuba-Pará, e sediada na Rodovia PA 409, km 09, Zona 

Rural - Ramal do União.  

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 por 

fatos supervenientes.  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 18 de novembro 

de 2022.  

  

  

ALUÍSIO MONTEIRO CORREA  

Vereador - PSDB  
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JUSTIFICATIVA  

 

Excelentíssimo Presidente,  

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores.  

  

A Associação de Moradores do Ramal do União, denominada de Amaru, é  

entidade sem fins lucrativos que atua em prol da comunidade da área do Ramal do União, com 

fundação datada de 02 de abril de 2017.  

A Amaru tem como anseios sociais a assistência, promoção e valorização 

das  

famílias da área do Ramal do União, através da implementação de ações que busquem 

oportunidades, meios e condições para a educação de base, habilitação profissional, 

transporte, recreação, arte, cultura e integração social. E, também, pela implementação de 

ações, convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas para oportunizar trabalho e 

melhoria das condições financeiras daquela comunidade.  

Por seguinte, traça como objetivos ambientais o estímulo a preservação e o  

desenvolvimento sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais existentes, somando-se 

a promoção e estímulo de pesquisas referentes ao impacto social no meio ambiente e o 

fomento ao ecoturismo em nossa região, respeitando a vocação natural de cada localidade.  

Ademais, a Amaru é formada por aproximadamente 200 (duzentas) famílias  

que trabalham e zelam pela preservação ambiental da área do Ramal do União, exercendo um 

papel importante de cuidado e desenvolvimento socioambiental do entorno do município de 

Abaetetuba.  

Assim sendo, Excelências, entendendo a importância na atuação social,  

cultural, ambiental e de valorização da cidadania exercida pela Associação de Moradores do 

Ramal do União para a comunidade do Ramal do União e suas adjacências, solicita-se que lhe 

seja outorgado, por esta Nobre Casa, o Título de Utilidade Pública.  

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

em 23 de novembro de 2022.  

  



ALUÍSIO MONTEIRO CORREA 

Vereador PSDB  


