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Reconhece como de Utilidade Públi a para o Estado do
Pará o Instituto Jaguar com sede e foro na cidade de
Porto de Móz-Pará e dá outras providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

.Art. 1° Fica declarada como de Utilidade Pública para o Estado do Pará, o INSTITUTO JAGUAR,
CNPJ/MF: 26.952.158/0001-55, entidade filantrópica com personalidade jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, com atividades na área de defesa dos direitos sociais ligados à cultura,
esportes, artes e oficinas de preparo profissional dentre outras, no âmbito das famílias e pessoas
carentes em sua área de atuação no Município de Porto de MóZ/Pará .
.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° 4.321/70, sob pena de revogação sumária da presente Utilidade Pública.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PALÁCIO DA CABANAGEM - Plenário Newton Miranda,

de

de 2.019

DEPUTADO OZÓRIO JUVENIL

_._------------

Palácio Cabanagem - Trav. Do Aveiro, 130 - C idade Velha - Belém/PA Cep 66.020-070

I

2

PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO PARÁ
DEPUTADO OZÓRIO JUVENIL
/2019.

JUSTIFICA TIV A
.Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados.
Ao trazer à apreciação desta Casa a presente proposição de lei ordinária, o faço para realçar
o trabalho importante desenvolvido em Porto de Móz pelo INSTITUTO JAGUAR, mediante
.ações no atendimento a educação básica e assistência às práticas esportivas, educativas,
ptofissionais e assistenciais nas artes e na cultura, tudo de forma legalizada e observância dos
preceitos básicos em prol da assistência gratuita às respectivas famílias de crianças, jovens e
adultos assistidos, com a contribuição, doações de todos.
Bem
Diretoria, o
desde 2015,
desenvolvido

estruturada e solidamente administrada com esmero e competência por sua atual
Instituto Jaguar mantém e desenvolve outras importantes atividades no Município
razão deste Deputado propor o justo reconhecimento e importância do trabalho
por essa ONG para o Estado em indiscutível colaboração ao governo.

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.
~

Deputado OZÓRIO JUVENIL.
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