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PROJETO DE LEI O7O/2022,D/822 DE NOVEMBRODE2022.

Ca;;.-. - ,...rr ,-.;_ .. ," Barreiras
Protocolo n + "Torna de Utilidade púbtica a

nssocnçÃo souos roDos FtLHos
DE DEUS".

A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS,
atribuições legais e regimentais,

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

APROVA:

Art.10 - Fica decrarada de utiridade púbrica a AssocrAçÃo soMos roDos
FlLHos DE DEUS, inscrita no cNpJ sob No 3í.776.98í/000í - 97, situada à Rua
Felipenses, No 37, Bairro Santa Luzia, CEp 47.gOO _ 795, em Barreiras _ BA.

Att.2o - À entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os
direitos e vantagens da legislaçâo vigente.

Art.3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubricação, revogada as
disposiçôes em contrário.

Sala de Sessões, 22 de novembrc de 2022.
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI O7O/2022, OE22 DE NOVEMBRO DE2022.

n assocAçÃo soMos ToDos FlLHos DE DEUS é um projeto de ação

social sem fins lucrativos com objetivo de realizar atendimento às familias de baixa

renda, assistindo-as inicialmente nas suas necessidades básicas como: alimentação,

saúde, educação, atendimentos especializados nas áreas social, jurídica, espiritual,

pedagógica e emocional. Todos os atendimentos acontecem de forma gratuita para as

pessoas necessitadas, por meio de parceiros colaboradores e voluntários no Projeto.

Dentre as atividades da Associação, podemos citar: distribuir cestas básicas,

roupas e calçados às famílias carentes cadastÍadas no projeto, ministrar a palavra de

Deus a população através de cultos mensais nas praças da cidade com a participação

das igrejas e grupos de louvor das mais diversas congregações evangélicas da cidade,

oferecer serviços gratuitos de corte de cabelo, manicure e pedicure, disponibilizar

assistência de saúde como: aferição de pressão, mediçáo de glicemia, atendimento

odontológico e psicológico, ofertar serviços de assistência jurídica e social, possibilitar

o acesso a comunidade a serviços pedagógicos como aulas de violão, cursos de

capacitação profissional, teatro, formação bíblica, realizar atendimentos

psicopedagógicos e terapêuticos.
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