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Declara  de  Utilidade Pública  a  “Ong Cirinho
Sorrindo de Combate ao Câncer”.

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

Artigo 1° - Fica declarada de Utilidade Pública a “Ong Cirinho Sorrindo de Combate ao Câncer”, localizada no
município de Sorriso/MT.

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa declarar de Utilidade Pública Ong Cirinho Sorrindo de Combate ao Câncer,
localizada no município de Sorriso/MT, associação civil, de direito privado, de caráter social e beneficente,
sem fins lucrativos, sem distinção política, racial, religiosa ou de sexo, dedicada ao atendimento gratuito à
saúde, em especial aos pacientes acometidos com câncer e seus familiares.

A Ong Cirinho tem ainda por objetivo:

I – Conscientizar a comunidade regional sobre as medidas profiláticas de combate ao câncer;

II – Atender gratuitamente as pessoas portadoras de câncer, com medicamentos e recursos básicos como
transportes e encaminhamentos;

III – Promover informações sobre o câncer e sua prevenção através de palestras, cursos, seminários,
debates, simpósios, congressos, distribuição de materiais gráficos, livros, cartilhas, e outros meios de
comunicação que se fizerem necessárias;

IV – Manter parceiros com Casas de Apoio que acolhem os doentes e seus familiares no que for necessário;

V – Promover o voluntariado;
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VI – Desenvolver programas e campanhas de prevenção ao câncer;

VII – Desenvolver projetos para obter recursos a fim de manter o tratamento dos doentes carentes;

VIII – Oficina de confecção de uniformes e artesanatos em geral;

IX – Desenvolvimento de projetos sociais para arrecadação de recursos financeiros pra a manutenção da
Instituição;

X – Denunciar e combater os maus tratos no atendimento dos pacientes e seus familiares nos órgãos
jurídicos competentes;

XI – Promover, produzir, editar, divulgar e distribuir publicações em geral, jornais, revistas, sites, emissoras
de Tvs, livros e rádios, sobre assuntos de interesse social da ONG, em defesa das finalidades da entidade;

XII – Buscar parcerias junto aos poderes Executivos, Legislativos e Judiciários em todas as esferas, assim
como o Ministério Público, visando à defesa dos pacientes e seus familiares sobre todos os aspectos
necessários; e

XIII – Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize a consecução dos
presentes objetivos.

Recentemente a entidade foi declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei n. 2.796, de 30 de
novembro de 2017.

Por essas razões, devido ao empenho da Associação Ong Cirinho Sorrindo de Combate ao Câncer, em
impulsionar mais ações sociais e considerando que referida entidade cumpre todos os preceitos legais, conto
com o apoio dos nobres pares pela sua aprovação, declarando-a de Utilidade Pública Estadual.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Dezembro de 2017

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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