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PROJETO DE LEI Nº 002/2018 

RECONHECER COMO UTILIDADE PÚBLICA 

PARA O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO A 

ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE BREU 

BRANCO (ABOMSABB). 

 O Presidente da Câmara de  Breu Branco, Estado do Pará, faz saber a sociedade 

do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e manda que se publique a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica reconhecida como de Utilidade Pública para o Município de Breu 

Branco a ABOMSABB – Associação Bom Samaritano de Breu Branco, entidade sem fins 

lucrativos, com sede neste Município. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, ESTADO DO 

PARÁ, aos onze dias, do mês de maio do ano de 2018. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
Hildeblano Sousa Azevedo 
Presidente da Câmara Municipal 
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JUSTIFICATIVA E EXPOSIÇÃO MOTIVADORA DO PROJETO DE LEI Nº002/2018 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES, E SENHORAS VEREADORAS, 

Faz-se necessário que relate o início e a formação da ASSOCIAÇÃO BOM 

SAMARITANO DE BREU BRANCO (ABOMSABB), para que os senhores vereadores e 

senhoras vereadoras possam avaliar a real necessidade de que nos tornemos de utilidade 

Pública. 

No ano de 2011, precisamente no dia 27 de abril, com a participação de vários 

cidadãos da comunidade, que desenvolvem suas atividades profissionais e econômicas na área 

compreendida pela comunidade, foi fundada a ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE 

BREU BRANCO (ABOMSABB), com personalidade jurídica de direito privado, de caráter 

representativo, composta por cidadãos que primam pelo bem estar do ser humano. 

A partir do ano de 2011 e, durante todos estes anos, a ASSOCIAÇÃO BOM 

SAMARITANO DE BREU BRANCO (ABOMSABB), cresceu em número de associados e 

tem buscado alternativas junto ao Poder Público para o seu fortalecimento. 

Dentre os principais Objetivos a que se propõe a ASSOCIAÇÃO BOM 

SAMARITANO DE BREU BRANCO (ABOMSABB), podemos citar: 

a) Atuar na área de radiodifusão comunitária; 

b) Reunir cidadãos interessados, associados ou não, para mobilizar forças políticas, 

econômicas e sociais no sentido de estudar e preservar as raízes culturais básicas da população, 

estimulando, especialmente nos jovens, a manifestação folclórica, artística e cultural; 

c) Identificar os existentes ou criar e desenvolver mecanismos e instrumentos para 

promoção de obras culturais e manifestações artísticas de jovens cidadãos que não disponham 

de recursos para desenvolver talentos e habilidades; 

d) Identificar, discutir e desenvolver soluções que atendam às demandas e carências 

de informação útil, concreta e prática, em caráter transitório ou permanente, das famílias 

residentes na comunidade, especialmente em questões fundamentais, como localização e preços 

de serviços de abastecimento, transportes, segurança, saúde, educação e aperfeiçoamento 

profissional, telecomunicações, oportunidades de lazer, serviços emergenciais e atividades 

culturais e artísticas; 
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e) Promover a integração social na comunidade, buscando formas para estabelecer 

um relacionamento de companheirismo, de solidariedade e cooperação entre os moradores do 

bairro, estimulando a boa vontade, a ajuda mútua como instrumentos para alcançar o bem-estar 

comum, fortalecendo a parceria com os serviços públicos nas situações de calamidades, 

epidemias, campanhas de defesa civil e nos esforços coletivos de defesa do interesse geral da 

sociedade; 

f) Fortalecer os laços institucionais entre os representantes políticos da 

comunidade e as demais organizações comunitárias em atividade e com outras associações, 

recolhendo e transmitindo experiências, informações e conhecimento no exercício das tarefas e 

defesas da cidadania, de encaminhamento de problemas de interesse coletivo e no 

desenvolvimento social, cultural e artístico da sociedade comunitária; 

g) Fomentar, em caráter permanente, o debate de questões fundamentais do País e 

da sociedade, estimulando o estudo, a pesquisa, a competição entre estudantes interessados, 

para ampliar a busca de informação sobre o regime democrático, os direitos e responsabilidades 

dos cidadãos, o conhecimento de Leis, da Constituição, da estrutura política, da organização 

dos Poderes, das políticas econômicas, das instituições sociais, fortalecendo o espírito de 

coletividade, valorizando, sobretudo, a condição de cidadania de brasileiros natos ou por 

adoção; 

h) Desenvolver trabalhos de assistência social e filantrópica gratuita junto às 

pessoas carentes, proporcionando assistência médica, médico-odontológica, ambulatorial, 

farmacêutica, exames patológicos, auxílio funerário, e outros na área de saúde; 

i) Representar os seus associados perante as entidades e empresas públicas, 

privadas e instâncias judiciais; 

j) Celebrar convênios, contratos e acordos com pessoas físicas, ONG’S/Oscs 

nacionais e internacionais, empresas e/ou entidades públicas e privadas, visando à captação de 

recursos para implantação ou implementação de projetos que venham beneficiar a comunidade; 

k) Promover eventos culturais e sociais em benefícios da comunidade; 

l) Organizar cursos, debates, palestras e encontros com a comunidade, dentro de 

suas limitações; 

m) Organizar eventos musicais/culturais, visando o desenvolvimento educacional e 

musical/cultural da região; 
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n) Fundar escolas de qualquer nível de ensino, bem como estabelecer convênios e 

parcerias com instituições educacionais, órgãos governamentais, municipais, estaduais e 

federais; 

o) Realizar programas de cestas básicas de gêneros alimentícios e vestimentas via 

campanhas de doações ou subsídios para atendimentos abaixo do preço de mercado. 

Diante do exposto peço aos meus colegas Vereadores e Vereadoras que 

compartilhem este momento de extrema importância para esta instituição, e aprovem este 

Projeto de Lei, transformando a ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE BREU 

BRANCO (ABOMSABB), 

Em UTILIDADE PÚBLICA, para que possa firmar convênios e melhorar ainda 

mais as atividades desenvolvidas. 

São os termos da JUSTIFICATIVA ao Projeto de Lei 002/2018 de onze de maio de 

2018.  

 


