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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no

dia 0910212022, sendo colocada em pauta no dia 1610212022, tendo seu devido cumprimento no dia

O9lO3l2O22, após o cumprimento de pauta foi encaminhada para esta Comissão e nela aportado no

dia0910312022,ttdo conforme as folhas n.o 02142.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n.o 11 112022, de autoria do Deputado Dr.

Gimenez conforme ementa acima. No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo regimental, não

foram apresentadas emendas ou substitutivo.

De acordo com o projeto em referência, tal propositura visa declarar de Utilidade Pública

Estadual a ,,ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS (AMA) - DE PRIMAVERA DO

LESTE - MT".

O Autor assim argumenta em sua justificativa:

,A "ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS (AMÁ) - DE PRIMAVERÁ DO
LESTE - MT" foifundada em 05 de outubro de 2016, e tem como missão exercer a

luta pela defesa e garantia dos direitos das pessoas com Transtorno de Espectro

Autiita - Tea e familiares, acolhendo, difundindo o conhecimento e prestando

atendimento para incentivo à autonomia, independência e dignidade desse público.

O autismo, segundo Gauderer (1993), proyoca alterações significativas no

comportamento que podem ser detectadas ainda na infincia'
Està síndrome é formada por um conjunto de comportamentos exclusivos do

autismo que não são detectadas em outras doenças ligadas ao comportamento.

Ainda segundo o mesmo autor, o qutismo pode ser considerado por algumas

literaturas como um tipo de psicose infantil proveniente ainda do estágio de

gestaçdo, onde a mãe não desenyolye nenhum laço afetivo com o feto e este ao

not"", ndo responde aos estímulos afetivos externos. (Jm dos principais problemas

enfrentados peta família dos autistas são as dificuldades encontradas no que diz

rispeito à cõnvivência dos filhos autistas com a sociedade e a escassez de políticas
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púhlicas que apoiem às famílias que possuam pessoas com algum tipo de

deficiência em geral, desde questões sociais até questões relacionadas à saúde e

educação.
Nesse cenário a atuaçtio da Ama de Primavera do Leste é .fundamental pois a
mesma presta Íodo o apoio possível tanto aos portadores cle Tea quanlo aos seu,\

.familiares, de forma a lhes garantir a ruelhor qualidade de vida possível, trabalho
este de exlremq relevância para a sociedade como utn lodo.

(...) " .

Após, os autos foram encaminhados à Cornissão de Constituição, Justiça e Redação para

ernitir parecer.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Intemo

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tetna, o Regimento Interno prevê dois

casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confinnada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de projetos setnelhantes tramitando,

se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura referente ao tetna. Isso

significa a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo

tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão'

A Lei n.o 8.192, de 05 de novembro de 2004, estabelece em seu arligo 1o os requisitos

necessários para que o Estado reconheça a entidade como de utilidade pública, in verbis'.

"Art. l'A sociedade civil, a associação e afundação, legalmente constituídcts e en1

.funcionamento no Estado, sem .fins lucrotivos e com destinação exclusiva para

servir de,sinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade

pública estadual, atendidos os seguintes requisitos:

I - dispor de personalidade iurídica;

II - estar emfuncionamento ininlerrupto há ruais de 0l (um) ano; (Redação dada

pela Lei n'. 8.548/2006);
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Iil cotnprovar que os corgos de sua direção e de con,selheiros não são

remunerados; exceÍo de dirigenÍes que atuent efetivamente na gestão executiva,

cumpridos os requisitos previstos nos arÍs. 3o e l6o da Lei Federal n" 9.790, de 23

de março de 1999, respeitados como limites os vcrlores de ntercodo na região
correspondente a sua área de atuação, devendo o valor ser fixado pelo órgtio de

deliberação superior da entidade, registrado enx atct, com comunicação ao

Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei n.n

10.683/2018).

IV - comprovar que seus diretores e conselheiros são pessoas idôneas,'

V - dispor de reconhecimenÍo de utilidade pública municipal.

Parágrafo único: A comprovação do cumprimento das exigências dispostas nos

incisos II, III e IV deste artigo poderá ser declarada por ,luiz de Direito, Promotor

de Justiça, Governador do EsÍado, Pre.feito Municipal, Presidente de câmara

Municipal, Presidente do Senado, Delegado de Polícia, ou seus substitutos legais,

da localiclade em que a entidade funcionar. (Redação dada pela Lei n."

I o. 1 92/20 1 4). ".

Ainda, no art. 1n do referente projeto, e com o objetivo de impedir qualquer óbice a

aprovação da propositura, este cumpriu com a detenninação expressa na Lei n.o 11.425, de 15 de

junho de 2021, a- qual detennina que toda declaração de utilidade pública, deverá estar instruída

com o número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da respectiva associaçáo. In verbis:

"Lei n' 11.125, de 15 de.iunho de 2021 que "AcrescenÍa dispositivo à LEI n"

8.192, de 05 de noventbro de 2004, que dispõe sobre os requisilos para a

declaração de utilidade pública e dá outras proviclências.

ArÍ. l" Fica acrescentado o art. l"-A à Lei n" 8.192, de 05 de novembro de 2004'

com a seguinte reclação:

,,1"-A No texlo da Lei que declarar deíerminotla sociedade civil, associaçtio ou Jundação como sendo de

utilidade ptihlicu deverú conÍer tlispositivo con o CadasÍro Nnciotrul tle Pessoa Jurídica - CNPJ do respecliva

entidade."

Diante disso, a "ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS (AMA) - DE
pRIMAVERA DO LESTE - MT" se encontra de acordo com a exposição acitna, preenchendo os

requisitos exigidos expressalnente na legislação:

- em pleno e regular .funcionantenÍo há mais de 0l (un) ano consecutivo, como

consta no Caclastro Nacional de Pessoa Jurídica e na Declaração assinada pelo

Prefeito de Primavera do Leste, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin (fls.35 e 42);

- registro no Caclaslro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob a inscrição n''
2 B. 07 7. s 3 4/000 I - 3 s (í1. 3 s) ;

- com reconhecimento e Declaração de Utilidade Pública Municipal de acordo

cotn o a Lei n" 1831, de 16 de outubro de 2019, soncionadl pelo Pre/bito de

Primavera clo Leste, Sr. Leonartlo Tadeu Bortolin. (fl.23 e 2Q;
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- os seus dirigentes e conselheiros são pessoas idôneas e os cargos de sua direção
e de conselheiros não são remunerados, de acorclo com a Declaração assinada
pelct Prefeito de Primavera do Leste, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin (íls.a2).

Logo, o projeto encontra-se dentro das normas constitucionais e infraconstitucionais.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável ao Projeto de Lei n.o 11112022 de autoria do Dr.

Gimenez.

Sala das Comissões, em i l de i 'ide 2022.

IV - Ficha de Votação

Voto Relator
ô de L"i n.o 11 112022 de autoria do Deputado Dr.

Gimenez.

Posição na Comissão Identificação do (a) Deputado (a)

Relator (a)

\
Membros (a) N\ t ?'ÀNkl ,h'

f-

Proi de Lei n.o 11112022 - Parecer n.' 42712022

Reunião da Comissão em

Relator (a): Deputado (a)
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Reunião 1s Reunião Ordinária Híbrida

Data tsl03l2o22 Horário 08h00min

Proposição PROJETO DE LEI lt1l2022 "Utilidade Público"

Autor (a) Deputado Dr. Gimenez

^

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Dilmar Dal Bosco - Presidente x tr n n
Deputado Sebastião Rezende - Vice-

Presidente
x n n tr

Deputado Dr. Eugênio tr u tr n
Deputada Janaina Riva x n n n
Deputado Max Russi x n tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone ! n tr n
Deputado Faissal n tr tr tr
Deputado Dr. Gimenez tr tr tr tr
Deputado Delegado Claudinei n tr n n
Deputado Xuxu Dal Molin n n u n
Soma Total 4 0 0 0

Certifico que: Matériarelatada pelo Deputado Sebastião Rezende com parecer FAVORAVEL,
lida presencialmente pelo Presidente Deputado Dilmar Dal Bosco. Votaram com o Relator os

Deputados Dilmar Dal Bosco, Max Russi presencialmente e Deputada Janaina Riva por

videoconferência. Sendo a propositura aprovada com parecer FAVOMW

**à"ú/edrd^g4"
Consultora Legf slf,tiva

Núcleo CCH
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