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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 declarada de utilidade pública a Associação Primeiro de Julho.

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

 

JUSTIFICATIVA

A Associação Primeiro de Julho, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma entidade civil,
apolítica, sem fins econômicos, de duração ilimitada, inscrita no CNPJ 25.304.286/0001-20,
com sede na cidade de Chapada dos Guimarães.

A Associação Primeiro de Julho tem como principal finalidade o estabelecimento de ações
com o fito de resguardar a liberdade de ação do ser humano, e são suas principais
finalidades:

I – Promover o bem-estar Habitacional, atuando como agente promotor, formulador e
Executor de programas habitacionais de interesse social, planos, ações e prestações de
serviços assistência e ou apoiador de outras entidades.

II - Criar órgãos ou promover ações, planos ou programas nas áreas de comunicação,
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assentamentos humanos e de saúde.

III - Angariar e promover a canalização de recursos, de origem nacional e internacional,
objetivando o cumprimento dos objetivos institucionais.

IV - Agir no interesse da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à
livre concorrência, ao patrimônio artístico, estético histórico, paisagístico, arqueológico,
antropológico, aos direitos humanos e de qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

V - Promover ações de assistência e responsabilidade social, segurança alimentar e
nutricional.

VI - Executar programas e projetos para o atendimento às crianças e adolescentes, jovens,
idosos, mulheres e deficientes, nas áreas de saúde, direitos, geração de emprego e renda,
cultura, esporte e lazer.

VII - Articular demandas e sugestões relativas a projetos de desenvolvimento do ser humano,
atuando como fórum de estudos, formulando e propondo políticas, bem como a
compatibilização de programas e projetos entre entidades públicas ou privadas.

VIII - Celebrar parcerias, convênios ou termos de cooperação com órgãos ou entidades da
administração pública Estadual ou Municipal, bem como entidades privadas, com a finalidade
de realizar a gestão e/ou execução de ações programas projetos e/ou entidades de interesse
comum que resulte no aprimoramento das ações do Governo Federal, Estadual e Municipal
em especial nas seguintes áreas: social, ambiental, cultural, turismo, de habitação de
interesse social, comunicação, assentamentos rurais e urbanos, comunidades quilombolas,
comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, transporte, segurança alimentar e
nutricional e execução de atividades ou projetos e experimentação não lucrativa, de novos
modelos produtivos e de sistemas alternativos de produção emprego,  renda e organização
social.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Janeiro de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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