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Declara  de  Utilidade  Pública  Estadual  a
“AAVCC-  ASSOCIAÇÃO  DE  AMOR  DE
V O L U N T Á R I O S  D E  C O M B A T E  A O
C Â N C E R / M T ” ,  n o  m u n i c í p i o  d e
Rondonópolis-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 “AAVCC- ASSOCIAÇÃO DE AMOR DE
VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER/MT”, com sede no município de Rondonópolis/MT.

 

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Amor de Voluntários de Combate ao Câncer/MT (AAVCC),  possui a finalidade de ser sem
fins lucrativos, possuindo personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 03. 208.681/0001-76,
localizada na Avenida Tiradentes, nº 1904, Centro, no município de Rondonópolis/MT e foi fundada em 15 de
maio de 1998, de duração indeterminada.

A sede da AAVCC/MT esta localizada no município de Rondonópolis/MT, onde agenda as consultas e o
tratamento para os pacientes de todo o Estado, junto ao Hospital do Amor, em Barretos-SP, através da
Fundação PIO XII, que faz a diferença no tratamento dos pacientes de câncer em nosso Estado, tendo em
vista que em 2019 foram encaminhados 3.049 pacientes para tratamento que geraram a realização de
34.348 procedimentos oncológicos desde pequena e alta complexidade, ou seja, cirurgias, medicamentos e
exames, sendo tudo isso custeados pelo SUS e por apoio de doações de voluntários sem custo para o
paciente.
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 Assim, a Associação tem como principal atividade a luta social de combate ao Câncer, apoiando e dando
suporte aos pacientes em tratamento oncológico, dentro de Mato Grosso e também fora do Estado, como no
Hospital do Amor, localizado no município de Barretos-SP. Por isso, amparam o paciente ajudando com
transporte, passagens, hospedagens. Além disso, buscam sempre ajudar na regulação dos pacientes em
prol dos tratamentos adequados e também promovendo campanhas publicitárias, informativos e palestras
preventivas de combate ao Câncer.

Os serviços prestados pela AAVCC/MT são prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos
próprios, doações, convênios, contratos, com organizações nacional ou estrangeira, público ou privada, em
todas as suas formas que, possam beneficiar e ajudar os pacientes oncológicos,  bem como amparando
suas famílias, no período do tratamento.

 A entidade foi declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 11.797, em 30 de
setembro de 2021.

Por essas razões, devido ao trabalho desenvolvido pela Associação de Amor de Voluntários de Combate ao
Câncer/MT (AAVCC), visando dar continuidade e impulsionar ações sociais de amparo e apoio aos pacientes
com câncer 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 08 de Fevereiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


