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Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAçÃO SEM

RAÇA DEFINIDA - SRD no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Sem Raça Definida - SRD, associação
civil de direito privado, sem fins lucrativos, com caráter socioambiental, com duração por tempo
indeterminado, sem qualquer caráter partidário, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica sob o n. 25.224.1.43/0001-08, com sede e foro na Cidade de Manaus, à Avenida do
Turismo, Condomínio Mediterrâneo, casa 8, Qd. D, bairro Tarumã, CEP n. 69041-10L.

Art. 2e A Utilidade Pública, nos termos do artigo supra, aplica-se, no que couber, no âmbito do
Estado do Amazonas, cabendo ao Poder Executivo Estadual estabelecer os procedimentos
pertinentes para que se cumpra a presente Lei.

Art. 3e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa considerar de utilidade pública a Associação Sem Raça Definida -
SRD, uma vez que a mesma atende perfeitamente aos pressupostos estabelecidos na a Lei ne. 86, de
04 de dezembro de 1963, alterada pela Lei Promulgada ne. 15, de Lo de agosto de 1966, a saber:
personalidade jurídica própria, está em efetivo funcionamento e serve desinteressadamente à

coletividade e não são remunerados os cargos dos seus órgãos administrativos, não estão pendentes
de suspeitas ou sindicâncias policiais, que estão quites com os respectivos órgãos de Previdência
Social, Delegacia do Ministério do Trabalho e Delegacia do lmposto de Renda, além de ausência de
finalidade lucrativa, promovendo e desenvolvendo atividade de caráter socioambiental.

A respectiva associação está em funcionamento desde o dia desde 07 de outubro de 2015 e
tem por objetivo colaborar e desempenhar suas atividades, conforme descrito em seu estatuto,
destacando-se a proteção e bem-estar animal.

Ademais, a pretensão requerida, caso aprovada, será sem dúvida, fato de incentivo àquela
associação que, por meio de sua diretoria, não tem medido esforços na busca do bem-estar, zelo e
proteção aos animais em geral, promovendo ações e projetos voltados a este fim, bem como a

sensibilização da população para respeitar e cuidar dos animais, estimulando a posse responsável e o
controle populacional de cães e gatos por meio da castração, tornando-o efetivo.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse público
e social.
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