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PRoJETO DE LEI No o13t2o2l, DE 1O DE MARÇO OE 2020'

a"Torna de Utilidade Pública
ruruoaçÃo ESPERANçA
rÉ".

a cÂnaana MUNIcIPAL DE BARREIRAS'
suas atribuições legais e regimentais'

ESTADO DA BAHIA' no uso de

APROVA:

Artigo ío - Fica declarada de Utilidade Pública a FUNDAÇÃo ESPERANçA.-

i?lin""rit" no CNPJ sob n" 08.197'332/OOO1'10' situada à Rua lbicarai' No

66, Rio Grande, em Barreiras - BA'

Artigo 2o - A entidade de que trata o artigo anterior' ficam assegurados todos

os direitos e vantagens da legislação viE ente'

Artigo 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação' revogada as

disposições em contrário.

Sala das Sessões, 10 de Março de 2020'

"Au^^l--JOÃO FELI#DE MELO LACERDA
VEREADOR - PTB
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a ruuoeçÃo ESPERANÇA - FÉ' fundada em 04 de novembro de

2OO4 e devidamente registrada em O1tO2t2OO6, inscrita no CNPJ no

08.197.332/OOO1-10,éumaassociaÇãocivilsemfinslucrativoseeconômicos'
democrática e pluralista, com duração ilimitada, com sede no município de

Barreiras, Estado da Bahia. lnspirada nos principios sociais' no

desenvolvimento de suas atividades, náo Íará distinção quanto à raça'

condição social, credo religioso ou político e tem por objetivos: l- contribuir

p"ru á d"."nrolvimento social da cidade através de arrecadação de recursos

assistencialistas em prol de crianças e famílias carentes; ll - promover o

intercâmbio entre entidades que buscam a ampliação do campo social e da

cidadania,aconstituiçãoeexpansãodosdireitosfundamentais'aeducação'a
justiça e a consolidação de uma democracia participativa; lll - defender os

interesses, problemas e causas ambientais, atualmente degradados pela

ganânciahumana;lV-estimulardiferentesformasdeintercâmbio,interajudae
solidariedade, inclusive financeira, contribuindo paa a circulação de

informaçóes,aconsolidaçãoeodiálogocominstituiçõessimilaresdeoutros
paises e a informação sobre a atuaçáo de agências governamentais e

multilaterais de cooperação para o desenvolvimento; V - combater todas as

formas de discriminação, racial, étnica e de gênero' enquanto obstáculos à

construçáodacidadaniaeconstituiçãodosdireitosfundamentais;Vl-serum
instrumento de expressão, em âmbito nacional e internacional' das

contribuições e propostas, opiniÕes e alternativas frente ao desafio do

desenvolvimento; Vll - defender os interesses, problemas e causas do homem

do campo, evitando o êxodo rural; Vlll - desenvolver o crescimento social'

educacional, econômico' tecnológico, rural e ambiental da sociedade como um

todo, criando diversos proietos a Serem administrados pela própria Fundaçáo

Esperança.

JOÃO FE

Sala das Sessões, 10 de Março de2020'

VEREADOR _ PTB
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