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DECLAP.A de utilidade pública o INSTITUTO
DE ACOLHIMENTO HAJA LUZ.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1o Fica declarada de utilidade pública o "INSTiTUTO DE ACOLHIMENTO HAJA
LUZ, registrado com o CNPJ n'32.061.29410001-5[i, com sede na Rua Escandinávia no 44,
Bairro Sáo Lâzaro, CEP: 69073-090, E-mail: institutohajaluz@gmail.com - telefone: (92)
99116-9268 em Manaus, Estado do Amazonas.

Art.2o A Utilidade Pública, nos termos do artigo supta, 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 AÍUAZONAS, em MANAUS, 28 de
ogosto de 2019.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa declarar de Utilidade )ública o lnstituto de Acolhimento Haja

Luz, 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 especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade econômica,
social e riscos pessoais.

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

social, educação, saúde, esporte, lazer, arte, cultura e sustentabilidade ambiental. Na área
social, empreende através da educação preventiva, orientação e recuperação de crianças,

adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos, d:pendentes químicos em geral de forma
ambulatorial e acolhimento. Também realiza ações que promovam condições para

construção de moradia própria das famílias em situação de vulnerabilidade, mediante ações

de urbanização, regularização de assentamento e rssessoramento técnico aos programas

habitacionais, incluindo a compra de glebas, para construção de loteamentos,
consequentemente o parcelamento de lotes para venda por preços e condições baratas,
dando possibilidade de aquisição por cidadãos de baixa renda,

A inclusão social, a educação suplementar e cu tural, mediante a execução direta de
projetos, programas e planos de ações corretas, por meio da adoção de recursos físicos,
humanos e financeiros voltados especificamente aos menos afortunados.

Com o serviço de abordagem social de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais. Esse serviço é ofertado de forma continuada e programada com a

finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que é identificada nos

territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como:
trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo
de crack e outras drogas.

Contempla reuniões religiosas para orações para frrtalecer o lado espiritual dos internos,
incentiva e mostra a encontrarem saída atraves do evangelho de Cristo e de métodos
técnicos para reabilitação, ainda promovem escola de a aprendizagem musical , enfim, todos
os projetos em abrangência ao fortalecimento de vínculo familiar, através de roda de
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conversa, atividades lúdicas e oficinas que promovem serviços voltados para interação das

famílias, sempre visando adequar a natureza e ao rneio 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 pana construir um futuro, com equidade,
ensinando essa geração a ser mais humanista, rnenos egoísta, plantando o amor e a

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

lmperioso são todos os projetos apresentados pelo lnstituto de Acolhimento Haja Luz, assim

como é cristalino o relatório com as atividades apresentadas 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.

Manrus, 28 de agosto de 2019.

DEP. UZA - Patric.ta.
OUVI R

Em anexo, constam os documentos parte do Projeto de Utilidade Pública lnstituto de
Acolhimento Haja Luz:

- 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 INSS;

- Certidão negativa Receita Federal;
- Comprovante da Justiça Eleitoral;
- Certidão negativa Policia Federal;
- Cópias do RG, CPF e residência do presidente, da ïesoureira e da Secretária
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