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PROJETO DE LEI N'00712022,de22 de Fevereiro de2022

Declara

,, rrcta Munici
ProtqçOl,Q,(-o

de Utilidade Pública

à

"Associação Desportivo Sarayevo -

Barreiras"

.Gr-iãIiiíCc =unci'n

A CÂMARA MLJMCTPAL DE

BARRETRÂS,

Esrf)o

DA BAHTA, no uso

das suas

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-Ba, faz saber que a Câmara

Municipal de Barreiras.

APROVA
Art. l" Fica declarada de Utilidade Pública

à

Associação Desportivo Sarayevo - Barreiras,

inscrita no GNPJ. 45.291.27310001-70, com sede na Rua Pemambuco

no

220,

Bairo vila Brasil,

CEP: 47801-370, no município de Barreiras-BA.

Art. 2o Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:
t

- Substituir os fins constantes do Estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutrírias;

prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no
ll - Alterar a sua denominação e, dentro do

Registro Público, não comunicar a oconência ao departamento competente da administração
Pública Municipal local.

AÍ.

3o Esta

Lei entraní em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposigões em

contrário.
Sala das Sessões 22 de Fevereiro de 2022.

Maria das G

Santo
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JustiÍicativa

O relevante projeto visa tomar-se de Utilidade Publica à Associaçâo Desportivo Sarayevo em

Baneiras.

A

Associação Desportivo Sar"ayevo, é um Projeúo Social sem fins lucrativos que

atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no bairro

Vila Brasil

e

adjacências na cidade de Barreiras - BA. Atualnente são assistidas pela associação 130 criangas,

com objetivo de atender 150 até 2023.

A Associação tem o objetivo de incentivar todos os alunos

a trabalharem a coordenação motora,

a parte fisica e psicológica. Sendo esse o fator pÍedominante na educação

familiar e social.

Contudo, buscamos a uti lidade pública para atendermos melhor nossos pequenos notáveis e, tendo
uma forma de conseguir recursos para fortalecer cada dia mais esse Projeto. Portanto, de modo a

contibuir com a educação, o respeito e o lazer dos mesmos, sempre buscaremos preservar os
valores éticos e morais, como forma de mantermos esse soúo ativo.

Assim, tendo em vista que a referida Associação é instituigão de amplo interesse social

e

os demais requisitos legais, consoante demonstra

a

assistencial, assim como cumpriu

documentação anexa, este signatririo conta com o apoio dos nobres parcs para a aprovação deste
projeto.

Sala das sessões,22 de Fevereiro de 2022.

Maria das G

õío

Espírito Santo
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