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Declara  de  utilidade  pública  a  entidade
“Associação dos Mini Produtores Rurais Carlos
Marrighella ”com sede e foro no Munícipio de
Poxoréo.

        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 a “Associação dos Minis Produtores Rurais Carlos  Marighella”, com
sede no Município de Poxoréo.

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

JUSTIFICATIVA

A presente propositura dispõe sobre a declaração de utilidade pública da “Associação   dos Mini Produtores
Rurais Carlos Marrighella”, associação sem fins lucrativos, de direito privado, inscrita no CNPJ n
04.709.182/0001-25, fundada em 27/09/2001, já declarada de utilidade pública municipal, conforme Lei
Municipal nº1712/2014, com sede no Programa de Assentamento Carlos Marrighella, município de
Poxoréo/MT.

 

Sendo a Associação Dos Mini  Produtores Rurais  fundada em 27/09/2001,  com 166 famílias  Assentadas,
sem fins econômicos, com a finalidade:

 

 I  -  de acolher e promover a união dos moradores;

II - reivindicar melhorias sociais para área de ação da associação, junto as autoridades constituídas à nível
Municipal, Estadual e Federal;
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II - criar fundo social para atendimento de urgência aos seus associados;

IV - desenvolver trabalhos visando a organização comunitária  da área de abrangência do núcleo  e/ou
associações rurais;

V - criar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde mini  postos de Saúde para seus associados
quites e em dias com a suas obrigações sociais.

 

A Declaração de Utilidade Pública é uma medida necessária e justa para essa Instituição, para que possa
desenvolver com mais eficiência as suas atividades de caráter social e de desenvolvimento econômico da
comunidade que representa sendo de suma importância à sociedade local e regional.

 

 Pelo exposto acima, peço o apoio dos nobres pares para aprovar essa matéria de caráter  social pela
relevância do seu objeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Maio de 2022

 

Nininho
Deputado Estadual
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