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Declara  de  Utilidade  Pública  Estadual  a
Associação Evangélica Fé e Alegria de Juína –
MT.

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 Evangélica Fé e Alegria – AEFA de Juína/MT,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no CNPJ n.º 27.417.409/0001-64, com sede
e foro no município de Juína/MT, instalada provisoriamente na Avenida Londrina 1875 w, bairro: Cidade Alta.

 

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

 

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei declarar de Utilidade Pública a Associação Evangélica Fé e Alegria – AEFA
de Juína/MT, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no CNPJ n.º
27.417.409/0001-64, com sede e foro no município de Juína/MT, instalada provisoriamente na Avenida
Londrina 1875 w, bairro: Cidade Alta, com duração por tempo indeterminado, é uma entidade civil sem fins
econômicos.

A AEFA será Integrada por número ilimitado de sócios, sem distinção de credo, cor ou formação
politico-ideológica, assim como sem diferenciação quanto à origem econômica e social dos seus integrantes.
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Importante mencionar ainda que a Associação Evangélica Fé e Alegria têm como objetivos:

 

- Manter serviços socioculturais de assistência social;

- Prestar assistência educacional, com manutenção de cursos regulares, treinamentos, cursos,
profissionalizantes e de línguas estrangeiras;

- Prestar assistência médica e odontológica através de profissionais devidamente habilitados;

- Proporcionar a recuperação de dependentes de diversos tipos de drogas;

Promoção de pesquisas, seminários, debates, eventos, capacitações, encontros e outros fóruns de
discussão;

- Incentivo e apoio a organização de cursos e escolas;

- Publicação de artigos, apostilas, livros, jornais, revistas e outros produtos de divulgação e propostas
engendradas;

- Organização de campanhas de conscientização e mobilização da comunidade Organização de campanhas
e obras sociais e educacionais para atendimento de crianças, jovens e adultos em situação de risco ou
vulnerabilidade social, com deficiências, insuficientes de saúde, idosos e segmentos excluídos;

- Assessoramento de entidades comunitárias na criação de pequenas empresas, voltadas para a formação
de mão-de-obra e criação de empregos intermediando convênios com organismos públicos ou privados;

- Prestar serviços de Rádio de Difusão Comunitária de acordo com a legislação específica;

- Elaboração de projetos e intermediação de convênios com entidades públicas e/ou privadas;

Promover o bem comum, através de atividades de cooperativismo e associativismo que visem o
desenvolvimento socioeconômico de seus membros;

- Promover o evangelismo, missões urbanas e transculturais;

- Promover a formação teológica baseada em princípios Cristãos;

- Promover e fomentar o esporte, laser e atividades recreativas;

- Promover a conscientização ambiental e a preservação do meio ambiente;
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Diante do exposto e considerando que a Associação Evangélica Fé e Alegria – AEFA de Juína/MTAEFA
cumpre todos os preceitos legais, conto com o apoio dos Nobres Pares pela sua aprovação, declarando a
mesmo de utilidade pública estadual.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2021

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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