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Declara  de  Utilidade  Pública  Estadual  a
“ASSOCIAÇÃO  FRATERNIDADE  DA  DIVINA
MISERICORDIA”, no município de DENISE-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 Estadual a “ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE DA DIVINA
MISERICORDIA”, inscrita no CNPJ n° 35.501.991/0001-70, com sede no município de Denise-MT.

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

JUSTIFICATIVA

 

A Associação Fraternidade da Divina Misericórdia - Denise/MT, possui a finalidade de ser sem fins lucrativos,
possuindo personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 35.501.991/0001-70, localizada na
Avenida Brasil, s/nº, Centro, no município de Denise/MT e foi fundada em 15 de setembro de 2018, de
duração indeterminada. A sede da Associação Fraternidade da Divina Misericórdia - Denise/MT, atende a
população local promovendo assistência espiritual, moral, social, beneficente e filantrópica, visando a
elevação cultural, espiritual e social do povo por meio de obras, projetos educativos de promoção
comunitária.

A Associação Fraternidade da Divina Misericórdia - Denise/MT, presta serviços de forma inteiramente
gratuita e com recursos próprios, advindos de doações, convênios, contratos, em todas as suas formas que,
possam beneficiar e ajudar a comunidade local vulnerabilizada pela pobreza. Importante registrar que
referida entidade foi declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 875, em 03 de
setembro de 2020.

Por essas razões, devido ao trabalho desenvolvido pela Associação Fraternidade da Divina Misericórdia -
Denise/MT, visando dar continuidade e impulsionar ações sociais de amparo e apoio social e por já ter o
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reconhecimento da Utilidade Pública Municipal apresentamos o presente Projeto de Lei, que visa
outorgar-lhe o título de Utilidade Pública Estadual, pois esta preenche todos os requisitos legais, conforme a
Lei 8.192/2004.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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