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Declara de utilidade pública a Associação de
Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu.

      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:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública a Associação de Reabilitação e Esporte Equestre
Sonho Meu.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, é uma associação civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, inscrita no
CNPJ 29.034.124/0001-70, com sede à Estrada D, Lote 54 – Gleba Sorriso – Município de
Sorriso/MT  – CEP 78.890-000.

 

Tal Instituição tem por finalidade como finalidades:

 

I – Desenvolver atividades esportivas utilizando equinos;

II – Promover, estimular, patrocinar estudos, simpósios, conferências e outros eventos que
venham contribuir para a preservação da natureza e contribuir na promoção, reabilitação e
educação de pessoas portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais mediante
prática da equoterapia;
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III – Colaborar com órgãos governamentais ou não governamentais na prática de terapia com
emprego de cavalo;

IV – estabelecer convênios, contratos e intercâmbios com entidades nacionais e
internacionais governamentais ou não, nas áreas culturais, ambientais e desportivas, para a
cooperação mútua de informações e experiências visando ao alcance de um objetivo comum;

V – Pugnar pela representação desta associação junto órgãos colegiados dos poderes
públicos federal, estadual e municipal.

VI – Promover confraternização dos associados, bem como de seus familiares, para melhoria
das relações humanas e lazer;

VII – Desenvolver políticas para busca de recursos humanos, materiais, patrimoniais e
financeiros, a fim de levar os benefícios da equoterapia a todas as classes sociais,
especialmente às menos favorecidas;

VIII – Promover e estimular a realização de cursos, pesquisas e levantamentos estatísticos
referentes à equoterapia e à preservação do meio ambiente como um todo, na formação e
aperfeiçoamento técnico especializado, buscando a preparação de equipes interdisciplinares
voltadas para equoterapia e a formação de especialistas em equoterapia.

A declaração de utilidade pública é uma medida necessária e justa para essa Instituição de
importância ímpar à sociedade.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Agosto de 2019

 

Max Russi
Deputado Estadual
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