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PROJETO DE LEI ru" 42íI2O'IT

CONSIDERA COMO DE UTILIDADE
PUBLICA A ,.LIGA MUNICIPAL
DESPORTIVA DA COMUNIDADE DE
RIO PIORINI _ LIMDERP''

r.'tt

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica considerado como de utilidade pública, para todos os efeitos no
âmbito do Estado do Amazonas, a LIGA MUNICIPAL DESPORTIVA DA
COMUNIDADE DE RIO PlORlNl - LIMDERP, CNPJ: 12.072.890/0001-26,
fundado em 14 de janeiro de 2009, com sede e foro na Rua Aracati, no 09 -
comunidade Rio Piorini - Bairro colônia Terra Nova, cEP: 69.015-480 -
Manáus/AM 

:

Parágrafo único. lncumbe à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania - SEJUSC o exame da regularidade da documentação
que se refere à lei no 86, de 4 de dezembro de 1963, alterada pela lei
promulgada ne 15, de agosto de 1966, por ocasião do respectivo registro.

Art. 20. Ësta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

AMAZONAS, EM

Dra. Mayara Pin h ro ts
Deputada-PP

2u Vice-Presidente
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JUSTIFICATIVA

A LIGA MUNICIPAL DESPORTIVA DA COMUNIDADE
RIO PlORlNl - LIMDERP, fundada em 14 de janeiro de 2009 e Registrada no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Registro Civil das pessoas
Jurídicas - RTD, em 01 de março de 2010, cadastrada no cNpJ, sob o no
12.072.890/0001-26, é uma Associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, com prazo de duração indeterminado, tendo sua sede e foro jurídico
na Comunidade Rio Piorini, Bairro Colônia Terra Nova, no Município de
Manaus, Estado do Amazonas.

A LIMDERP, ao longo de sua existência, 0g (nove) anos,
tem desenvolvido, projetos, programas e eventos, com objetivos precípuos de
levar desenvolvimento sociocultural aos seus associados e comunidade,
através do esporte, do lazer e de cultura, promovendo saúde e bem-estar
social à,Comunidade Rio Piorini e suas adjacências.

A LIMDERP, busca melhorar a qualidade de vida da
comunidade aonde atua. Para tanto, desenvolve atualmente um Festival
Folclorico, na comunidade, anualmente. Esse evento ocorre por 0g (nove)
dias, contando com a participação bandas locais e convidadas; apresentação
artística de danças folcloricas com numerosas brincadeiras, poesia, teatro,
dentre outras apresentações culturais da comunidade e de outros bairros
convidados.

O Festival é um Evento marcante na Comunidade Rio
Piorini e nas suas adjacências, notadamente, pela promoção da cultura, do
lazer e pela oportunidade de oferecer melhoria da qualidade de vida daquela
comunidade, haja vista, o congraçamento social que faculta aos comunitários
ali residentes.

Ademais, a entidade realiza vários projetos esportivos,
com ênfase no futebol, voltados às crianças, adolescentes, jovens e adultos,
pertencentes à família vivendo em situação de vulnerabilidade social, com o
intuito de fortalecimento de víncuros, haja vista, que a prática esportiva
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contribui para desenvolver competências sociais e comunicativas dos afletas,
pois, melhora as noções espaciais de direção e temo, aguça a aptidão
cognitiva, desperta o senso de trabalho em equipe.

A prática do esporte e do lazer saudável, entre os
comunitários associados e participantes, tem como preocupação social,
agregar pessoas e proporcionar lazer e descontração, melhorando a vida em
sociedade daqueles comunitários.

A LIMDERP, promove seus eventos e suas ações,
sempre com intuito de levar aos moradores da Comunidade Rio Piorini,
esperança, fé e amor, com foco na família e no bem-estar comunitário.

Neste sentido, a entidade busca, neste reconhecimento
de utilidade pública, desenvolver atividades em conjunto com o governo
estadual e outras instituições de direito público ou privado, promovendo ações,
programas, campanhas dentre quaisquer atividades, ao alcance. Buscam,
também, auxiliar os poderes administrativos do Estado, a cumprir com suas
funções sociais de forma mais descentralizada e abrangente.

Diante da relevância da matéria, solícito o empenho dos
nobres pares na apreciação e aprovação deste projeto de lei.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS,26 DE NOVEMBRO DE 20í9.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara Pi eiro Reis
Deputad P

2a Vice-Presidente
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LIGA MLINICIPAL DESPORTIVA DA COMTINIDDADE RIO
FIINDADA AOS 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2OO9

CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REG
DAS PESSOAS JURÍDICAS _ RTD, NO DIA 01 DE MARÇO

LIMDERP _ CNPJ 12.072.890t0001_26

AOS FINS NECESSARIOS
RELATÓRIO PORMENORIZADOS DAS ATIVIDADES PREST
COMUNIDADE

A LIMDERP, está localizadana comunidade Rio piorini,
Bairro Novo Israel, zonanotte, na cidade de Manaus/AM, tem como
levar o esporte e saúde, Iazer e cultura a comunidade Rio piorini.
um festival folclórico na comunidade anualmente, esse evento ocorre por
evento conta a presença artística de danças folclóricas com numero
bandas regionais, poesia, teatro entre outras produções culturais da
apresentações convidadas de outros bairros e regiões de Manaus.

O festival é rcalizado no campo de futebol da rua Rio T
comunidade, local bem iluminado por holofotes durante a noite, cercados
grades, há banheiros internos e arquibancadas. A entrada tem portões
protegidas por cadeados. Nos dias de evento a Equipe de organização tem
sobre o público que prestigia o evento atendendo normas de segurança
controle, mensurando seu quantitativo todas as noites e após o festival.

Outra atividade com proposito que realizamos são projetos
no futebol, voltados a crianças, adolescentes, jovens e adultos, ambos
vulnerabilidade social com intuito de fortalecimento de vínculos,
de futebol contribui para desenvolver competências sociais
Melhora as noções espaciais de direções e tempo, aguça a aptidão
senso de trabalho em equipe. O futebol tem o poder de agregar pessoas,
e descontração para a maioria dos adeptos seja no aspecto prático, seja
admiração e prestígio.

Nosso objetivo é sempre desenvolver e levar aos moradores dess
esperança, fié e amor, nosso olhar está sempre voltado para família e
principalmente para os jovens que serão o futuro de amanhã,
magnitude contingente humano envolvido para r ealização dessas
nessa comunidade e região.

certo da atenção ao exposto, reiteramos nossos votos de considerações e

Manaus/AM, 11 de novembro de2019

Atenciosamente,

â.
velto Soares da Silva
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