
Projeto de lei - 85awrue4

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 85awrue4
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
15/12/2021
Projeto de lei nº 1210/2021
Protocolo nº 14027/2021
Processo nº 2021/2021
 

Autor: Dep. Max Russi

Declara de Utilidade Pública Estadual a “ONG-
CRISTO  É  O  SALVADOR”,  no  município  de
Cuiabá-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 declarado de Utilidade Pública Estadual a “ONG-CRISTO É O SALVADOR”, com sede no
município de Cuiabá/MT.

 

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

 

JUSTIFICATIVA

                        A ONG-CRISTO É O SALVADOR, possui a finalidade de ser sem fins lucrativos, possuindo
personalidade jurídica de direito privado, localizada na Rua Rio Grande, nº 56, no Bairro Novo Horizonte, no
município de Cuiabá-MT e foi fundada em 12 de março de 2016, de duração indeterminada.

                      Entre as principais atividades exercidas pela “ONG-Cristo é o Salvador”, tem a regulação das
atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais.

                 Vale ressaltar, que a ONG-CES/MT tem por finalidades a promoção da assistência social,
promoção da cultura e da arte, promoção gratuita da saúde e a promoção à educação com amparo a criança,
a mulher, aos adolescentes e idosos.

                  Os serviços de educação, saúde, amparo, esporte e lazer, a que a ONG-CES/MT eventualmente
se dedique, serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios, doações, convênios,
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contratos, com organizações nacional ou estrangeira, público ou privada, em todas as suas formas que,
tragam retorno e benefício a seus associados. As atividades oferecidas pelo projeto são para incentivar o
desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas, construindo relações afetivas saudáveis para a
coletividade.

                  A entidade foi declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei nº 6.708, em 21 de
setembro de 2021.

                 Por essas razões, devido ao trabalho desenvolvido pela ONG-CES/MT, visando impulsionar ações
sociais e por já ter o reconhecimento da Utilidade Pública Municipal aguardamos a aprovação do presente
Projeto de Lei, que visa outorgar-lhe o título de Utilidade Pública Estadual.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Dezembro de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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