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Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
Gabinete da Vereadora Nêga Freitas 

 

Projeto de Lei nº 002/2020 

 

Considerar como Utilidade Pública 
para o Município de Breu Branco a 
Associação Cultural Império São 
João. 

 

Art. 1° -  Considera de Utilidade Pública no município de Breu Branco a 
Associação Cultural Império São João, inscrita sob o CNPJ de n° 
34.455.180/0001-18, com sede e foro na cidade de Breu Branco – PA, fundada 
em 01 de Março de 2017, registrada em 19 de Julho de 2019. 

 Art. 2° -  A Utilidade Pública prevista no art. 1° aplica-se no âmbito do 
município de Breu Branco, responsabilizando-se á Prefeitura Municipal pelas 
providências necessárias ao cumprimento da presente legislação.  

Parágrafo Único.  A Associação Cultural Império São João fica obrigada a 
atender as normas para declaração de Utilidade Pública expostas na 
Legislação vigentes. 

Art. 3º - . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Breu Branco - PA, 03 de fevereiro 2020. 

 

 

 
Oldeny Freitas Meira 

Vereadora Nêga 
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Justificativa 

O projeto de Lei Municipal considera como Utilidade Pública à Associação 
Cultural Império São João, com sede e foro neste município, Breu Branco – PA, 
inscrita sob CNPJ de n° 34.455.180/0001-18, fundada em 01 de Março de 2017 
e registrada em 19 de Julho de 2019, a mesma deverá atender a todas as 
exigências legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal.  

A Associação Cultural Império São João é uma entidade conhecida no nosso 
município, sendo uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, 
dedicada a apoiar e realizar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, 
artístico, recreativo, esportivo e cultural do município, as quais serão realizadas 
através de apoio as oficinas, as escolas informais, á espetáculos na área 
artística e na área de comunicação, também promovendo e apoiando 
pesquisas, capitando fundos e recursos, patrocinando pesquisas e projetos 
relativos á geração de renda em arte e cultura para beneficiar grupos populares 
em situação de vulnerabilidade, promovendo, participando e apoiando o 
intercambio dentro e fora do território nacional, estimulando a parceria, o 
dialogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais.  

Com o Titulo de Utilidade Pública a Associação Cultural Império São João 
poderá realizar juntamente com a prefeitura municipal convênios, oficinas, 
espetáculos e projetos que buscam o desenvolvimento social no município.  

 

 

Breu Branco - PA, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

_______________________ 
Oldeny Freitas Meira 

Vereadora Nêga 


