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PROJETO DE LEI I.I" ìZG I2O1g

t Àimpmnro,
2, Às Comi$ôos Tócnim.
3 gm Prutì CONSIDERA COMO DE UTILIDADE

PUBLICA O "INSTITUTO AMIGOS DA
FAMiLIA''

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1". Fica considerado como de utilidade pública, para todos os efeitos no
âmbito do Estado do Amazonas, o INSTITUTO AMIGOS DA FAM|L|A", CNPJ:
27.938.593/0001-98, fundado em 20 de março de 2007 e constituído em 15 de
fevereiro de 2017, com sede e foro na Rua Ribeira, no 02 - Novo Reino ll -
Bairro Gilberto Mestrinho, CEP: 69.086-138 - Manaus/AM

Parágrâfo 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 dezenúro de 1963, alterada pela lei
promulgada ne 15, de agosto de 1966, por ocasião do respectivo registro.

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

PAçO DA ASSEMBLETA LEG|SLAT|VA DO
MANAUS, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara Pinhei
Deputada-PP

2a Vice-Presidente
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JUSTIFICATIVA

O INSTITUTO AMIGOS DA FAMíLIA, fundada em 20 de
março de 2007 e Registrada no Cartório de R:gistro de Títulos e Documentos
do Registro civil das Pessoas Jurídicas - RTD, em 23 de março de 2o17,
cadastrada no CNPJ, sob o no 27.938.593/0001-98, é uma Associação Civil de
direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, tendo
sua sede e foro jurídico na Comunidade \ovo Reino ll, Bairro Gilberlo
Mestrinho, no Município de Manaus, Estado do Amazonas.

O INSTITUTO AMIGOS DA FAMíLIA, ao tongo de sua
existência, 12 (doze) anos, ainda que informalmente, por ser uma associação
civil de cunho, eminentemente, social tem des:nvolvido, projetos, programas e
eventos, com objetivos precípuos de promover o fortalecimento dos vínculos
familiares, pois, sendo a família a "célula máte- da sociedade", se faz essencial
sua valorização no seio social.

Não podemos esquecer cue o homem (ser humano) e um
ser social, que nasce e vive em sociedade. Ao nascer, já e parte de uma
família, ,pr:incipal meio social humano, que coshrmamos chamar de célula máter
da sociedade o espaço primeiro e mais irnportante para o estudo e
desenvolvimento de sociedades.

A primeira vivência do ser humano acontece em família,
independentemente de sua vontade ou da constituição desta. E a família que
lhe dá nome e sobrenome, que determina sua estratificação social, que lhe
concede o biotipo específico de sua raça, e qJe o faz sentir, ou não, membro
aceito pela mesma. Portanto, a família é o p-imeiro espaço para a formação
psíquica, moral, social e espiritual da criança.

Portanto promover o bern-estar da família, trabalhar o
fortalecimento dos vínculos familiares, realizar eventos e programas que
privilegiem a família é, sem duvida nenhuma, contribuir parc a formação de
cidadãos melhores e mais preparados para a üda em sociedade.

Assim, o INSTITUTO AA/IGOS DA FAM|LIA, promove
ações de segurança alimentar e nutricional, bem como assistência médica e
odontologica para famílias que estejam vivenda em situação de vulnerabilidade
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social. Também, realiza programas de orientação e intermediação de
internação de dependentes químicos, bem como apoio às famílias desses
dependentes que, muitas vezes, são as que mais sofrem. Realiza
treinamentos, palestras, seminários, congressos e cursos, sobre temas
diversos, mais sempre com foco na família.

Ademais, a entidade realiza vários projetos esportivos,
com ênfase no futebol, voltados às crianças, adolescentes, jovens e adultos,
pertencentes à família vivendo em risco social, com o intuito de fortalecimento
de vÍnculos, haja vista, que a prática esportiva contribui para desenvolver
competências sociais e comunicativas dos atletas, pois, melhora as noções
espaciais de direção e temo, aguça a aptidãc' 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.

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 alividades, ao alcance. Buscam,
também, auxiliar os poderes administrativos Jo Estado, a cumprir com suas
funções sociais de forma mais descentralizada e abrangente.

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

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

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara Pin ro
Deputada-PP

2a Vice-Presidente
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