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AuroR VEREAooR: FERNANDo RocHA

A DECLARAÇAO
UTILIDADE PUBLICA

DISPÔE SOBRE

DE

MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO OE
DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO,
ouLTURAL E AMBIENTAL oe sÃo
GABRIEL DO OESTE-MS.

PREFEITo MUNIcIPAL oe sÃo GABRIEL Do oESTE, Estado do
Mato Grosso do Sul, faz saber que a câmara Municipal aprovou e ele sanciona e

o

promulga a seguinte Lei:

AÉ. 10 Fica declarada de utilidade Pública Municipal a Associação Desenvolvimento
Educativo, cultural e Ambiental de são Gabriel do oeste-MS, instituição sem íins
lucrativos, com sede na Avenida Getúlio Vargas no 757, sala 106, condomínio Policenter

-

'l
Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o no 03.08 .20410001-92'

A presente Lei terá vigência enquanto existir a Associação de Desenvolvimento
Educativo, Cultural e Ambiental de Sáo Gabriel do Oeste-MS'
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AÉ. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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AAssociaçãodeDesenvolvimentoEducativo'CulturaleAmbientalde

direito privado' sem fins lucrativos'
Sáo Gabriel do Oeste-MS é uma associação civil' de

de serviço de radiofusão
cujas principais finalidades são: a exploração e instalação
comunitária,visandooportunizaradifusãodeideias'culturas'tradições'hábitossociais

comunitária nos aspectos de lazer'
da comunidade; formação, integração e organização

culturaeconvíviosocial;prestarserviçosdeutilidadepública;contribuirparaodo
cidadãos no exercÍcio
àperfeiçoamento profissional; permitir a capacitação dos
das pessoas' dentre várias
Oireito áa expressão, respeito aos valores éticos e sociais

outrasfinalidadesprevistasnoestatutoqueestádevidamenteregistradonoloServiço
Notarial de São Gabriel do Oeste.

Aentidadefoicriadaemjunhode2oo2edesdeentãopassouarealizar
que Segue anexo ao presente
aS SuaS atividades conforme demonstra o relatório
proieto.

Assim sendo, nos termos do disposto na Lei Municipal n 555/2004'
AssociaçãoDesenVolVimentoEducativo,CulturaleAmbientaldeSãoGabrieldooestepública municipal' uma vez
MS preenche os requisitos para ter o seu titulo e utilidade
que,anexos,seencontramosseguintesdocumentos:certidãoderegistrodoEstatuto;
do Oeste que atesta o
atestado passado pelo Prefeito Ívlunicipal de São Gabriel
atividades.
funcionamento da entidade há mais de dois anos e o relatório de
a

análise
Diante de tudo o que fora exPosto, o autor d Projeto pede sua
pelos demais vereadores e a sua aprovação
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