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Reconhece como de Utilidade Pública para o Estado do
Pará a Associação Marco Balzi Wild Life Fundation
com sede e foro na Cidade de Altamira-PA e dá outras
providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DO PARÁ aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica declarada como de Utilidade Pública para o Estado do Pará, a ASSOCIAÇÃO
MARCO BALZI WILD LIFE FUNDATION, CNPJ/MF: 23.981.015/0001-83,entidade civil com
personalidade jurídica de direito privado sem fins econômicos, com atividades na área de defesa
do meio ambiente, da fauna silvestre e flora amazônica, além dos direitos sociais ligados à
cultura, às artes e outras, atuando ainda, na educação, orientação e apoio logístico aos criadores de
pássaros amazônicos devidamente legalizados perante o IBAMA e no incentivo e prática de
esportes às crianças e jovens de AltamiralPa.

Art. 2° A entidade beneficiária da utilidade pública objeto desta Lei, fica submetida ao império da
legislação federal e estadual pertinentes, devendo observar e cumprir as disposições constantes da
Lei Estadual n° 4.321170, sob pena de revogação sumária da sua UP.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua aplicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados.

Ao trazer à apreciação desta Casa a presente proposição de lei ordinária, o faço para realçar
.a importância do trabalho social que a ONG - Associação MARCO BALZI WILDLIFE
FOUDATION - MBWF, fundada em 10 de dezembro de 2.015, presta à inúmeras famílias em
AltamiralPa no campo da prática esportiva, da educação e das artes, assistindo de forma efetiva
com educação básica e assistência aos mais carentes, sobretudo na educação dentre outras
atividades desenvolvidas em prol da assistência social às respectivas famílias das crianças e jovens
atendidos.

Muito embora a sólida e bem estruturada Associação realize outras importantes atividades
sociais e tendo em seu comando pessoas competentes e empenhadas no desenvolvimento
saudável das crianças e jovens pobres da comunidade altamirense, há de se ressaltar ainda, o
importante trabalho de conscientização desenvolvido pela referida ONG para preservação do meio
ambiente, da fauna e da flora amazônica, configurando a sua importante atuação em grande

.parcela de ajuda ao Governo do Estado na área social daquele populoso e progressista Município
paraense de Altamira.

Por essas razões, peço aos nobres pares total e incondicional apoio com vistas à aprovação
da presente utilidade pública, por se constituir em um ato não só de público reconhecimento, mas,
e sobretudo, num ato de justiça à ONG beneficiária.

Muito obrigado.
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