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PROJETO DE LEI Nº 186/2020 - DECLARA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL AASSOCIAÇÃO PARA SERVIÇOS DA ÁREA LIMITE.

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobreVereador Alessandro Maraca, que declara de utilidade pública municipala Associação para serviços da área limite.
A respeito da iniciativa, a mesma encontra-se amparadapelo artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, bem como pelo artigo 116 doregimento interno desta Casa de Leis.
Portanto, iniciativa regular.
Verifica-se inicialmente que a declaração de utilidadepública, no âmbito municipal, está adstrita às normas fixadas pelasLeis nº 5.715/90 e 6.216/92.

Examinando a documentação apresentada, constata-se que aentidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelosdiplomas legais citados, conforme passamos a expor.
O Cartão de Pessoa Jurídica anexo ao projeto, comprovaque a entidade possui personalidade jurídica, atendendo ao dispostono inciso I do artigo 1º da Lei nº5715/90.
O comprovante de inscrição e de situação cadastral,juntamente com a declaração de funcionamento e relatório deatividades demonstram que a entidade está em efetivo e contínuofuncionamento nos últimos dois anos, dentro de suas finalidades,atendendo ao disposto no inciso II do artigo 1º da Lei nº6.216/92.
O caput do artigo 2º da Primeira Alteração do EstatutoSocial da Associação para Serviços na Área Limite, observa adeterminação do inciso II do artigo 1º da Lei'nº5.715/1990.
O parágrafo primeiro do artigo 2º da Primeira Alteraçãodo Estatuto Social da Associação para Serviços na Área Limite anexocomprova que as atividades da Associação são voltadas,primordialmente, a tornar disponível o programa de recuperação daIrmandade de Narcóticos Anônimos, para tanto desenvolvendoestratégias em conjunto com os “Grupos de Narcóticos Anônimos”associados, atendendo ao disposto no inciso IV do artigo 1º da Leinº6.216/1992.
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A declaração de idoneidade assinada pelo DeputadoFederal Baleia Rossi atende a exigência prevista no inciso V doartigo 1º da Lei nº5.715/1990.
Por fim, o balanço patrimonial publicado no jornal “ATRIBUNA”, datado de 1/09/2020 atende ao disposto no inciso VI doartigo 1º da Lei nº5.715/1990.
Quanto ao mérito, verifica-se que a entidade em questãoPresta relevantes serviços à população, justificando a declaração deutilidade pública pretendida.
Merece, nestes termos, Prosperar a presente propositura,visto que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão emconsonância com a exigência legal, constitucional, justiça e redação.
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER éFAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2020.
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