Co';rnara Jvturúcíyat de tsarreíras - tsA
CNPJ:

PROJETO DE LEI N"

OO4I2O2O DE

16.25 6.893/0001 -70

04 DE FEVEREIRO DE

"ToRNA DE unLtDADE púaLtca

a oNc

FORTE POR SER MULHER."

a cÂmaRa MUNrctpAL DE BARRETRAS, EsrADo DA BAHIA,
uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVA:

Art. 1". Fica declarada de Utilidade Pública a ONG - FoÉe Por Ser

Mulher, inscrita no CNPJ sob

no 32.803.050/0001-01

Art. 2'. A entidade de que trata o artigo anterior, ficam asseguradas
todos os direitos e vantagens da legislaçáo vigente.

Art. 3". Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Sala das sessÕes, em 04 de fevereiro de 2020.
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JUSTIFICATIVA

A ONG FORTE POR SER MULHER, foi criada em janeiro de 2018, com
autonomia adminisúativa e financeira, com sede Rua Marechal Rondon No199,
Baino São Pedro, Barreiras, Estado da Bahia CEP 47810858, regendo-se pelo
presente Estatuto e legislação que lhe for aplicável, com prazo de duração
indeterminado. Dentre os principais projetos a serem desenvolvidos pela oNG
FORTE POR SER MULHER, será promover e contribuir para a formaçáo e
desenvolvimento de vida comunitária, em todo território nacional, além de
atendimentos Psicológicos e atendimentos Jurídicos, representar as mulheres

em suas reivindicaçÔes junto aos poderes constituídos. conÚibuir para o
desenvolvimento humano, cultural, social, econômico e bem-estar da
comunidade de mulheres do oeste da Bahia, bem como, colaborar com poderes
públicos, conselhos e outras entidades existentes em nossa região, dando-lhe
conhecimento dos problemas, pleiteando as respectivas soluções'

Desenvolver trabalhos com adolescentes, mulheres adultas, e idosas
proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida, desenvolvendo cursos de
alfabetizaçáo, cursos de capacitação profissional, atividades esportivas e cursos
de capacitação artesanal. Realizar campanhas de conscientização e de

mobilização

da comunidade, organizando passeatas, marchas, encontÍos

e

demais meios de participaçáo da sociedade em prol e em defesa dos interesses
da mulher.

Sala das sessões, em 04 de fevereiro de 2020'
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