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2. DECLARA como de utilidade pública o

Instituto Amazônia Sustentável.
3

) do3

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Arr. lo Fica declarada de utilidade pública o "INSTITUTO AMAZÔNh SUSTENTAVEL,
com sede na Avenida Mário Ypiranga, no 315, Sala 1109, Edfício The Office, bairro

Adianópolis - CEP 69.057-000, em Manaus, Estado do Amazonas.

Parágrafo único - Incumbe a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos o exame da

reguiaridade da documentação a que se refere a Lei no 86, de 4 de dezembro de 1963, altetada

pela Lei Promulgada no 15, de 1o de agosto de 1966, por ocasião do respectivo registro.

Art. 2o 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 o cumprimento da presente Lei.

Art. 3o está Lei entra em vigor na data de sua publicação'

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em MANAUS, I de
<lgoslo de 2019.

DEP. F s UZA- Pqtrioio
Ouvidor
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa declarar de Utilidade Pública o lnstituto Amazônia

Sustentável, simplesmente denominada por IAMAS, é uma Associação Civil qualificada como

entidade da Sociedade Civil de interesse público, de direito privado, sem fins lucrativos, que

destina à execução de atividades sociais diversificadas voltadas em primazia da necessidade

de atuar em todas as formas de preservação e uso sustentável de recursos naturais do

bioma amazônico, buscando soluções cientificas inovadoras através de parcerias com entes

públicos e privados com foco na cooperação técnica para a viabilidade de projetos de

desenvolvimento social e econômico,em alinhamento com os princípios e valores que

motivam a constituição do instituto.

Os projetos são de alta relevância em diversas áreas com: socioculturais, sustentabilidade

ambiental e muitas ações assistências. Na área sociocultural, empreende através da

representação de fatos bíblicos, por meio de drama musical.Contempla crianças e

adolescentes com escolinha de futebol, Escola de reforço escolar, enfim, todos os projetos

em abrangência a natureza e ao meio ambiente equilibrado, incentivando as crianças,

adolescentes, jovens, adultos, família a envolver-se em um ambiente saudável, produtivo ,

participativo e também empreendedor'

As parcerias, são de grande valia, colaborando para construir um futuro, com equidade,

ensinando essa geração a ser mais humanista, menos egoísta, plantando o amor e a

generosidade nos corações, ajudando e praticando o amor ao próximo.

lmperioso são todos os projetos apresentados pelo lnstituto Amazônia Sustentável, assim

como cristalino são os ativos e passivos apresentados pelo lnstituto.

Diante de tão sublime e grandiosos projetos, embasados no bem estar e qualidade de vida

da sociedade, conto com a anuência dos nobres pares para tramitação e aprovação deste

Projeto de Lei,

Manaus, L de agosto de 2019

DEP. F UZA - Patriota.
OUVI

Av' Mário tpiranga 
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Em anexo, constam os documentos parte do Projeto de Utilidade Pública lnstituto Amazônia
Sustentável:

- Cópia do Estatuto do lnstituto;
- Cópia do CNPJ;

- Ata de eleição e posse da atual diretória;
- Plano de trabalho ano vigente;
- Certidão de Registro Público;
- Certidão negativa de débitos tNSS;
- Certidão negativa Receita Federal;
- Comprovante da Justiça Eleitoral;
- Certidão negativa Policia Federal;
- Cópias do RG, CPF e residência do presidente, da Tesoureira e da Secretária.
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