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GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FRAXE. PODEMOS

52-DPROJETO DE LEI N" 20t9

AUTOR: Dep. ABDALA FRAXE - PODEMOS

Declara de utilidade pública o "INSTITUTO MUSICAL
VILA DA BARRA"

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Artigo 1" Fica considerada como de utilidade pública, o "Instituto Musical Vila da Barra", com
sede estabelecida na Rua lzaurinaBragano 261- sala 03, Cep. N'69030-000 - Manaus - AM.

Parâgrafo único. Incube à Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, o exame da
regularidade da documentação a que se refere a lei no 86 de 04 de dezembro de 1963, alterada pela
lei Promulgada no 15, de 1o de agosto de 1966, por ocasião de respectivo registro.

Artigo 2' Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do em Manaus,14 de agosto de20l9.
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GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FRAXE. PODEMOS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei, visa declarar de utilidade pública, o ..INSTITUTO MUSICAL VILA
DA BARRA", uma fundação civil sem fins lucrativos, constituída e fundada em 06 de fevereiro de
2017, composta por cidadãos comuns, com claros objetivos de desenvolvimento em apoiar
programas, musicais em especial, cultura em geral, projetos e ações de políticas públicas voltadas
para a promoção da assistência social, promoção gratuita da educação, da saúde, do voluntariado,
defesa, preservação e conservação do meio ambiente, no sentido de garantir uma melhor qualidade
de vida, principalmente aos mais carentes e que tem difìculdades de sobrevivência econômica.

Estão ainda em seus objetivos, representar os mais necessitados perante os poderes constituídos,
propugnando pela defesa dos direitos, legítimas reivindicações à defesa política econômica e social
dos direitos de seus representados, bem como, o combate apobreza, promoção da etica, dapaz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais e finalmente
coordenação de palestras, congressos, seminários coathings e afins.

Para tanto, segue anexo documentação comprobatória de vida jurídica da associação, bem como de
sua idoneidade.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 14 de agosto de2019
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