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DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
A  “ASSOCIAÇÃO  DOS  PROPRIETÁRIOS  DE
TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO
AQUARELA  BRASIL  RESIDENCIAL”,  NO
MUNICÍPIO  DE  SINOP.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo
42 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Declara de Utilidade Pública Estadual a “Associação Dos Proprietários De Terrenos E Moradores
Do  Loteamento Aquarela Brasil Residencial”, com sede no município de Sinop-MT.

       Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A “Associação Dos Proprietários De Terrenos E Moradores Do Loteamento Aquarela Brasil Residencial”,
com sede no município de Sinop-MT, é uma associação criada em 09 de novembro de 2010, trabalha na
defesa dos interesses supra individuais da comunidade, atendendo aos moradores, proprietários e
frequentadores do bairro sem qualquer distinção, auxiliando e contribuindo diretamente com a administração
pública municipal na medida em que desonera o erário na prestação de alguns serviços público, permitindo
que o executivo priorize ações e melhorias no atendimento as comunidades em situação de vulneráveis do
município.

A entidade é uma associação civil, de direito privado, objetivando na vigilância comunitária de vizinhança,
sempre em parceria com as autoridades da segurança pública (Guarda Municipal e Policia Militar do Estado
de Mato Grosso), zelar pelo patrimônio público, zelar pela ordem pública, zelar pela ordem urbanística,
auxiliar as autoridades públicas no combate a vetores, fomentar uma convivência harmoniosa e respeitosa
entre as pessoas, desenvolvimento de uma responsabilidade sócio ambiental, organização administrativa
participativa, gestão e manutenção das áreas verdes, gestão e manutenção dos equipamentos comunitários
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e gestão e manutenção dos equipamentos esportivos entre outras ações desenvolvidas pela entidade.    

A Associação foi declarada de Utilidade Pública Municipal através do Decreto Lei nº 122/2019, em 06 de
maio de 2019, e está localizada na Rua Nelson Gonçalves, nº s/nº, quadra 13, lote 01, Bairro Aquarela Brasil
Residencial, com sede no Município de Sinop/MT.

Por essas razões, devido ao empenho da “Associação Dos Proprietários De Terrenos E Moradores Do
Loteamento Aquarela Brasil Residencial”, tem o intuito de fomentar uma organização que gere valor social,
possibilitando uma melhora na segurança pública, contemplando opções de esportes e lazer, eficiência na
gestão das áreas verdes, equipamentos comunitários e que contribua para aproximar as pessoas em uma
convivência harmônica e respeitosa, refletindo numa melhora na qualidade de vida dos moradores e
frequentadores do bairro, considerando que já tem o reconhecimento da Utilidade Pública Municipal
aguardamos a aprovação do presente Projeto de Lei, que visa outorgar-lhe o título de Utilidade Pública
Estadual.         

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Julho de 2019

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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