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Declara de Utilidade Pública a Associação dos

Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas -

AMACAM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Le Fica Decretada de Utilidade Pública no âmbito do Estado do Amazonas a Associação

dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas - AMACAM, devidamente inscrita no CNPJ

11.839.7591001-89, associação civil, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida

Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, n. 3760, Bairro monte das oliveiras, shopping via

norte, CEP 69.093-1-49, Manaus- AM. Fundada em L2 de junho de 2009, registrada sob o n.

26035, livro-A n. 459, protocolo n. 26062, em 12 de abril de 2010. Buscando fortalecimento
e a valorização da classe artística Cristã do Estado com caravana levita, festival voice gospel e

natal solidário, todos de forma gratuita.

Parágrafo único. lncumbe à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, o exame da

regularidade da documentação a que se refere à Lei n. 86, de 04 de dezembro de 1963,

alterada pela Lei Promulgada n. 15, de 0L de agosto de 1966, por ocasião do respectivo

registro.

Art.2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 12 de março de 2020.

ISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Deputado Estadua EPUBLICANOS.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo reconhecer como de util'idade pública

no âmbito do Estado do Amazonas, a Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do

Amazonas - AMACAM, inscrita no CNPJ 11.839.7591001-89, associação civil, pessoa jurídica

de direito privado com sede na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, n.3760,

Bairro monte das oliveiras, shopping via norte, CEP 69.093-1-49, Manaus- AM. Fundada em

L2 de junho de 2009, registrada sob o n. 26035, livro-A n. 459, protocolo n.26062, em 12 de

abril de 2OI0.

O referido projeto de lei tem iniciativa de competência de membro desta casa,

em obediência aos ditames do art. 33, da Constituição do Estado do Amazonas cf c o Art. 87,

inciso I do Regimento lnterno ns 469 desta Augusta Casa, e quanto aos requisitos

necessários descritos no art. Le da Lei 86/1963, senão vejamos:

"Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou

comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao

Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao

Tribunal de Contas do Estado do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos

nesta Constituição".

"Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da

Constituição do Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoridade;

| - Deputado e ou Deputados em conjunto, com o limite de 02 (dois) Deputados por

Projeto;"

"Art. 1e. As sociedades civis, as associações de classes e as funções existentes no Estado,

para servir exclusiva e desinteressadamente à sociedade, podem ser declaradas de

utilidade pública, provados os seguintes requisitos:

a) - que adquiriram personalidade jurídica;

b) - que estão em efetivo funcionamento servem desinteressadamente à sociedade;

c) - que os cargos de sua diretoria não são remunerados;
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d) - que não estão pendentes de suspeitas ou sindicâncias policiais;

e) - que estão quites com os respectivos órgãos de Previdência Social e a Delegacia do

Ministério do Trabalho;

f) - que estão quites com a Delegacia do lmposto de Renda.

Desta forma, observa-se que o Projeto de Lei que declara como de utilidade

pública a Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas - AMACAM, inscrita no

CNPJ 11.839.759/O0t-89, cumpre as exigências previstas na Lei ns 86/1963, bem como as

alterações previstas na Lei ne LSU1966, que versa sobre os requisitos para declaração de

utilidade pública e o exame da regularidade da documentação necessária para tal.

A AMACAM, associação de músicos, arranjadores, regentes, maestros,

dançarinos, atores, cenógrafos, figurinistas, radialistas, produtores, teatrólogos, diretores de

arte, compositores, autores, interpretes, cantores, artistas de rua, artistas mambembes e

outros artistas, tem porobjetivo difundir e promover artisticamente ostalentos musicais do

segmento cristão do Estado do Amazonas, dando-lhes a oportunidade de se tornarem

conhecidos e reconhecidos pelos seus talentos.

A música, bem como tudo que a envolve, desde os primórdios, está presente no

âmbito social, com as mais diversas funções e significações, como a celebração às

divindades, ao nascimento, às perdas, aos ganhos, etc, Ela é um patrimônio cultural,

carregada de subjetividade, sentimentalismo e significação para aqueles que a produzem,

ouvem, sentem.

Neste contexto, surgem os programas sociais que utilizam a música como ferramenta

para que estas pessoas possam estar incluídas na sociedade. Destacamos na ocasião a AMACAM que

ora buscamos que seja reconhecida como de Utilidade Pública, que desempenha papel importante

também na inclusão social através da música. A AMACAM realiza vários eventos destinas a este fim,

como por exemplo:
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Caravana levitas em ação: Palco montado em diferentes bairros da cidade com a

apresentação de artistas associados a AMACAM, levando entretenimento para a comunidade de

forma gratuita.

Festival Voice Gospel: Por três anos consecutivos, com a participação de centenas de

artistas amazonenses. Em 2019 o festival passou a chamar-se GLORIFICA em virtude da parceria com

a Rede Amazônica de televisão.

Natal solidário: Trata-se da distribuição de Cestas básicas à famílias carentes.

Aulas de música: Diariamente na sede da AMACAM são disponibilizadas aulas de canto,

bateria, violão, guitarra, contrabaixo, teclado e percussão.

Produção musical: Através de parcerias a AMACAM dispõe de estúdio de produção

musical, Estúdio fotográfico e produção de vídeo clipe, permitindo aos artistas a realização de um

trabalho profissional.

Assim, resta demonstrado que a AMACAM preenche os requisitos para que seja

reconhecida como de Utilidade Pública.

Desta forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de Lei.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO NAS, em Manaus, 12 de março de 2020.

J

Deputado Estad UA PUBLICANOS

Documentos em anexo:
l- - Denominação, natureza, sede, fins e objetivos;
2 - Ata de eleição e posse da atual diretoria executiva e conse lho fiscal;
3 - Documentos pessoais do Presidente, Vice-presidente, 1 secretária;
4 - Registro cartorário;
5- Certidão negativa de débitos fiscais e trabalhistas;
6 - Comprovante de lnscrição e situação cadastral;
7 - Relação anual de informações sociais - RAIS;

8 - Resumo da atuação da AMACAM com solicitação de apoio; e

9 - Resumo dos trabalhos da AMACAM, incluindo registro fotográfico dos trabalhos desenvolvidos.
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