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Parecer n.' 508/2022/CCJR

Referente ao Projeto de Lei i.' 22812022 que Declara de Utilidade
Pública a -Associaçào DO\.4 AQLINO CORRÉA. ADAC - corn
sede no municipio de Vfuzea Grande - MT".

Autor: Deputado Dilmar Dal Bosco

n"tuto., o"prtuao \ff](rX (,.»,>âi

. OfeNcer dssessotia c ?rcpiciãt dtticuldçãa entrc o ensi o. ã pesq isd c ã
e\tet$ão furorccerdo o dcsenulvincnto tla socíedade t d( lgreja (htóliül
Ro»ana bctt cotto tu outtus tlenottinações rcligiosLt: ltue descla t tonlrih ir Utu
d con:|rução e lórÍdleci lento .le u ta socíedade hunana, itstã e l.tternd,

I - Rclâtório

A lrcscntc illiciativa lôi reccbida c rcgistrada pela Secretüia de Serviços Lcgislativos no
dia 0910312022, após fol cncaminhâda para esta Courissào dc Constituição, Justiça e Redação
CCIJR no dia 29i0312022, tendo a esta apoltada no dia 30/03/2022, conf-ornle as folhas r1." 02 c 06v.

Dc acordo com o projeto crr rcfcrôncia, tal propositura visê declarar de Utilidadc Pública â
"Associação DOM AOUINO CORRÊ^ - 

^D^C 
- conr sedc no murricípio de VáÍzeâ Cr.ande -

NIT".

O Autor assinr argunrcnta em suajustilicatival

A presente ptopositunl dispõe sohre a declaruÇão de utilídade pública da
"Associ!1çào Don Áquino Corrêa ÁDÁC', insliíuição dd lgreja Católica
Apostólica Romana, vinculada à ConÍeÉncia Nacional dos Bispos do Brasil
CNBB,
A "Associaçdo Dom Áquino CortA) ADAC", pessoajülídicd de rliteik, ptiyado,
sen Jins lucralfuos, deidane te inscritd no Cddaslrc Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ sob o '11213109/0001-76, possui sede à Rua Seninário, n."
105, Bditto Cristo Reí, no Munícípío de ltárzea Grande-MT e ten como o

Jinalídade dtuar nd áreít íle erlucação, com os seguiníes objetívos.
. Ptoporcíonar íormação humana integral, con particuldr ênlase nos aspectos

frlosófcos, teológicos, social, ético, rcligio:o, pastoral, da sociedade, do clero de
Mato Grosso, e de in:titutos religiosos e secukÍes;
. Estahelecer redes, parcerias, con,rênios e inlerc1mbios cotfi associações,
organizaÇões não-governamentdis, universidades, escolds, podet público, e outlas
entidades de pesquisd, ensino, cu|wa e arte, paflicipando do desefiwlrifienlo de
un rrabalho, onjunro voltddo fara d l,ofulaçdo:
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. Pronot'er una maior iníegração ente crs dirersds dioceses do Regioltdl Oeste 2
da CNBB, estabelecendo canais de comunícctção, alticuktÇdo de redes prcpncíais
e rirtuais de efisino:
. Conuíbuir para a ide tilicctÇão e o desenrolNinento de lide,.anças religíosat e
leigas compronetidas com as agendas religio.tas e socíais do Regional Oeste 2 d.t
CNBB;
. Promorer cu/so:, seminários, palesírus e e.rentos religiosos e tocíais ligdos ct

.$suntos de interesse cu ural, artísíico, eduutito, sócio-ambiental e humanitário:

. Documefildr, processar registros, criar banco de dados e püblicar periódícos,
liyros, vídeos documentátios, cd's e afns para clit'ulgoÇào e pronoÇão de suds
atiljicl des nas áreas de educLtção, cuLura, como nate al co lplenentar pdra lns
didático-iníornariyos e de consulta e pesquisa;
. Realizar prcgramas de educaÇão à distôncia utilizando os no|a: tecnologids de
iniormaÇão e comunicação e demais recursos de mubimídid-
Importante co signar q e a "Associação Don Áquino Co êa ADÁC", inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídiccts - CNPJ sob o n' 112$lA9/A001-76.
atende todos os requisiíos contidos d Leí n.'8.192/2004.
Diante do erposto, eníendenos como de Jundamental imporúncia a prcsente
proposição.
Por essas razões, e considerando que d "AssocíaÇão Don Aquino Coftêa
ADÁC" já len o rcconhecí elllo tfiunicípal aguardamos o aprcwção pelo nobres
pares do prcsente Prcjeto cle Lei.

O projeto de lei em questão foi encaminhado a esta Comissão pâra emissão de Parecer.
Ainda no âmbito da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Redação se veiificou o esgotâmento do
pÍazo regimental, além disso, não foram apresentadas emendas ou substitutivo.

Ante a ausência de documentação indispensável ao prosseguimento da propositura em
questão, esta Comissão encamiúou âo Gabinete do Ilustre Deputado Dilmar Dal Bosco, o
memorando no 1 1 0/2o22/SPMD/NCCJR /ALMT, prctocolado no dia 30/03/2022 (fl.09). Sendo tais
ausências sanadas.

Posto isto, esgotado os trâmites regimentais resta à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação a emissão de parecer sobre o projeto de Lei.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça c RcdaÇão CCJR, dc acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado dc Mato Grosso, e aftigo 369, inciso I, aliüea "a", do Regirnento Intemo
desta Casa de Leis, opilar quanto ao aspccto constituclo al, lcgal c juridico sobrc to+as as
prcposições oferecidas à clolibcração da Casa-

NCCJR
FbyS
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No quc diz respcito à trarnitação e abordage[r do tctDa, o l(egimento ]ntcr|o prevé dois
casos: no primeiro, vcrifica-sc a existência de lei quc trate especiÍicarnente do tc a abordado. sc
conllrmada o projekr scrâ arquivado. No scgundo, a existôucia de projctos semelhantcs tramitando,
se houver, â propositurâ dcverá ser apcnsada.

Segundo pcsquisâs rcalizadas, seja na illternet ou intraltet da Assemblcia Legislativa dc
Mab GÍosso sobre o assLLnto, não Íbi encontrada nellhuma proposituta r.efêrelltc ao tclna. lsso
sig illca a incxlsténcia dc obstáculo rcgirncntal ao prosscguilllento da proposte de lei, clesse rnodo
tal proposltura pr-eenchc os requisitos necessár-ios para análise de rnél-ito por parte desta Cbmissão.

^ 
Lci n.'8.192, dc 05 de novcmbro de 2004, estabclccc cm seu afiigo 1,,os r.cquisitos

necessários para quc o Estado reconheça a entidade corno de utilidade pública, in ver.bis:

"Art. l'A sociedade civil, a assoti!1ção e aíundação, legalmente constituídas e ent

Íuncionamenío no Estado, sem fins lucrctti|os e com desíinação exclusird para
servir desi [eressadameníe à coletiridade, poden ser declaradas de utitidade
pública esíadudl, atendidos os seguintes lequisitos--

I - dítpor de personalidade juridíca;

II - estar em íuncionamento ininteftuplo há maís de 0l (un, ano; (RedaÇão d.jda
pela Lei n'. 8.548/2006);

I comproraí que os cargos cle sua clircção e de conselheircs não são
remunerados; exceto de ditigeníes que atuem eíetiyamente o gestão executiyct,
cu pr los os rcquisitos previstos nos arts. 3" e 16'da Leí Federaln" 9.790, de 23
de março de 1999, respeitados como limítes os ralores de mercado na regiõo
correspondente a sua área de atuação, deventlo o valor ser fixctdo pelo órgão de
deliberação superior da entidade, rcgistrado em ata, con co unicuçào ao
Mihístério Público, o caso das íundaÇões; (ReddÇtio dada pela Lei n."
10.683/2018)

lV - comprovar que seus dirctorcs e conselheiros são pessoas idôneas;

V - dispot de reconhecínlento de utilidade pública nmicipal

Parágdo úníco: A compro,raÇão do cumprimento dds exigências dispostas nos
incisos II, IIl e Il, deste artígo poderá ser declarada pol Juiz de Direito, Promotor
de Justiça, Goyernador do Estado, PreÍeiío Municip.tl, Prcsideníe de Cômaríl
Municipdl, Presídente do Senado, Delegado de Polícia, ou seus sübstitütot legais,
da localidade em que a entidade fltncionar. (Redação dad.r pela Lei n.'
10.192/2011).

Diante disso, a Associação se encontra de acordo com a exposição acima, preenchendo os
requisitos exigidos exprcssamente na legislação:

- E»l pleno e resulat .íuncíonamento há maís de 01 (um) ano consecutito.
conrila no Cadasíro Nacio dl de Pêssoa Jurídica (fl.10),

NCCJR
Fh \q-.t
Rub
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- Registro no Cadastro Nacional da pessoa Jufidica - CNp,l, sob ifist::riÇão n."
I t.21J. t00 0a0 t _-Í, út. t 0):

- Con recorhecimenb e Declarução de Utilid&ie púbtica Municipat tte acordo
com o a Lei n",t.867/2021, publicado di.t 30 de dezembro de 202t no Jonal
ôfrcial Eletúnico dos Municípios do Estado de Mato Gtosso/ANO Xyl/ n.3.887.
a.2s);

- Os calgos de sud direção e de conselheíros não são remunerados, de aconjo co»t
art. 13, § único do seu Esídíuto, bem como, seus ílirígentes e conselheiros são
pessoat idóneas, de acoft1o cofi a Declaração atsíndda pelaJuíza de Direito da J.
Vara da Fa ília e Sucessões da Comarca de yÍirzea Grande do Estado de Mdío
Grosso, Dra. Eulice Jaqueli e dd Cosía Silla Cheru í As.27/28/81),

- ca lprínrcnto do artigo lzA da Lei n.'8.192, de 05 de novenbro cle 2004, que
consiste na obtigatoriedade de conter no texto da lei disposítit,o con o CdddsÍro
Nacional de Pessoa J ridicd - CNPJ da respectiya entíddde A. 02).

Logo, o projeto encontra-se dentro das nonnas constitucionais e infiacomtitucionais.

É o pare....

III - Voto do (n) Relator (â)

Pclas r'azões expostas, voto favorável ao l,rojeto dc Lcj n..
Deputado Dilmal Dal Bosco.

228/2022 dc auknia do

Sala das comissões, e- A-5 a" O! a" zozz.
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IV - !-icha de Votação

Voto Rclator ía
Pclas razõcs cxpostas,
Dilmar Dal Bosco.

voto favorável ao PÍojcto de Lei i." 228i2022 dc autoria do Dcputado

Posição na Comissão ldg-.1ltificeÇào do (a) Dcputado (al
Rflator (a) l
I W d/^,@ó,'.a
,n :mb s'(it

lll )tio],^rl ..v
Y"\_\\ \\ I'.-]rffi\ \

Projeto dc I-ei n." 228/2022 Parccer.n.,, 50E/2022
Reunião da Comissão em ])i /- ()!!/ ? o 22
Presidcnte: Doputado i\ I -r'ca ôr'{ AtàCg
Relator (a): Deputado (a) - \ f Ic.,l «r.r^Àr

^v. 
André Antônio Maggi, n.'06, ScrorA CPA CEP:78049901 Cuiabá MT(l.AR)


