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DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA  A
ASSOCIAÇÃO  CASA  DO  TESOURO  DE  NOVA
XAVANTIVA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona.

ARTIGO 1º – Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Casa do Tesouro de Nova Xavantina,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.252.902/0001-80, com sede na ESVC saída da Fazenda
Tarmarana á 5 km da sede do Município, anexo ao sitio Estrela, zona Rural de Nova Xavantina – MT.

 ARTIGO 2º - A entidade que dispõe o Artigo 1º é uma sociedade civil de direito privado de caráter
assistencial, com a finalidade de promover a reabilitação de pessoas com dependências químicas, drogas-
dependentes e congêneres, com especial atenção as pessoas carentes do município, incluso as
comunidades indígenas, sem fins lucrativos.

ARTIGO 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Para alcançar as finalidades a que se propõe a ASSOCIAÇÃO CASA DO TESOURO DE NOVA
XAVANTINA tem atuado junto ao Poder Público Municipal, tendo sido declarada de Utilidade Pública
Municipal, por meio da Lei n.º 1.825 de 19 de setembro de 2014, do município de Nova Xavantina - MT.

Criada com a finalidade promover Saúde e Assistência Social, na reabilitação de pessoas com dependências
químicas e congêneres, com especial atenção as pessoas carentes do município, incluso as comunidades
indígenas, sem fins lucrativos,

Foi fundada em Nova Xavantina a ASSOCIAÇÃO CASA DO TESOURO, que tem como principal objetivo a
recuperação de dependentes químicos, a Casa do tesouro é uma associação que funciona em Nova
Xavantina, com o objetivo de recuperar dependentes de drogas e bebidas alcoólicas, e, ainda, pessoas com
distúrbios emocionais e psicológicos.

Segundo o idealizador do projeto, a Casa do tesouro irá trabalhar com o objetivo de formar um novo cidadão
capaz de exercer o seu papel de transformação na sociedade, sendo ele mesmo um exemplo de mudança.

Cada pessoa reabilitada irá participar do projeto como voluntário, dando o exemplo de que é possível
recuperar o ser humano.

O projeto da Casa do Tesouro foi idealizado e está sendo desenvolvido pelo pastor Loreno Zilmer e sua
esposa dona Matilde.

O tratamento será gratuito e mantido com recursos de sócios mantenedores que irão contribuir
financeiramente, além de participarem da diretoria e administração.

A estrutura física é uma área doada pelo Município de Nova Xavantina, e tem uma estrutura física capaz de
hospedar os dependentes durante o período necessário para a recuperação.

Destarte a atuação da Associação Casa do Tesouro, apresento este Projeto de Lei, certo de sua aprovação
e, com a conversão deste em norma jurídica, muito mais poderá a Associação trabalhar para atingir melhor
os fins ajustados em seu Estatuto.

Portanto, devido à necessidade e da importância que o assunto impõe submetemos o presente Projeto de
Lei a análise dos Nobres Pares e pedimos pela aprovação.
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