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Dispõe sobre a declaração de utilidade pública
da Associação Protetora  Amamos Animais  de
Alta Floresta - APAAF.

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 Protetora Amamos Animais de Alta Floresta - APAAF.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Protetora Amamos Animais de Alta Floresta - APAAF, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é
uma associação civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, inscrita no CNPJ 11.684.281/0001-65,
com sede à Avenida Ludovico da Riva Neto, Fazenda São Jorge, n.º 3690, bairro centro, sala 01, Cidade/UF:
Alta Floresta, CEP.: 78580-000.

Tal associação é uma entidade sem vinculação de qualquer natureza partidária, política ou religiosa, com
interesse assistencial de proteção e defesa aos direitos dos animais, em consonância com o disposto no
artigo 35, do Código Civil e demais dispositivos legais vigentes, e tem por objetivo:

A. Proporcionar condições de abrigo e proteção aos animais abandonados em situação de risco ou
resgatados, alimentação adequada, assistência à sua saúde e sua integração junto à comunidade;

B. Propor e defender políticas públicas na defesa dos direitos dos animais, sejam de rua ou domésticos;

C. Colaborar, bem como exigir dos órgãos e entidades públicas a prática de políticas de proteção e do
bem-estar dos animais;

D. Em conjunto com os poderes público municipal, estadual e federal, manter programas de preservação
contra doenças transmissíveis por animais;
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E. Desenvolver, planejar e implementar políticas básicas que promovam a harmonia entre o homem e o
animal;

F. Desenvolver campanhas públicas, atividades culturais e educacionais, com vistas à formação de uma
consciência de respeito e proteção aos animais, além da posse responsável;

G. Manter relações e/ou convênios com entidades congêneres nacionais e internacionais;

H. Fiscalizar e tomar medidas jurídicas com referência a infratores que desrespeitem as leis de proteção dos
animais, inclusive propor Ação Civil Pública;

I. Manter convênio com órgãos ou instituições visando o intercâmbio de informações, realização de
pesquisas e estudos que busquem a melhoria das condições de vida dos animais;

J. Exigir do poder público o cumprimento das normas legais atinentes à proteção e defesa dos animais;

K. Promover campanhas, bazares, rifas, entre outras atividades com o fim de obtenção de recursos que
visem a realização dos objetivos da APAAF.

A declaração de utilidade pública é uma medida necessária e justa para essa associação de importância
ímpar para um segmento tão importante socialmente.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Agosto de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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