
 
            ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

            GABINETE DO DEPUTADO MARCOS BRUNO 

 

PROJETO DE LEI Nº           /2017  

 

 

 

Declara de utilidade Pública a 

Associação dos Amigos dos Animais 

- Adada. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 
 

 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Animais 

– ADADA.  

  

 

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

  
 
 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017. 
  

                                                                                    

 

 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

 



 
            ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

            GABINETE DO DEPUTADO MARCOS BRUNO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto visa declarar de Utilidade Pública a Associação dos Amigos 

dos Animais - ADADA, com sede no Município de Serra.  

Para fins de cumprimento da Lei, n° 10.455, de 2015, em especial o que 

estabelece o art. 2° da referida, alterada pela Lei n° 10.753 de 2017, apresenta-se, 

juntamente com a proposição, o que segue: 

1. Personalidade jurídica há mais de dois anos - por meio de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;; 

2. Efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço desinteressado e 

gratuito prestado à coletividade – por meio de documento expedido pelo 

Juiz de Direito, pelo representante do Ministério Público Estadual, pelo 

Presidente da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, da Comarca ou 

Município onde a organização funciona, bem como cópia do estatuto; 

3. Declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida em cartório, 

atestando que os cargos de diretoria não são remunerados e que a 

instituição presta serviços de relevante interesse público;  

4.  Registro no Conselho ou entidade de referência pela área de atuação; 

 

A associação dos Amigos dos Animais – ADADA – tem como objetivos propor 

políticas/ações relacionadas ao bem estar animal, desenvolver parcerias com o 

poder público e privado, apoiar os tutores e abrigos de animais no Município com 

doações de suprimentos, rações, castrações, vacinas, limpeza, dentre outras 

atividades relacionadas à causa.  

 

  

Sala de Sessões, em 22 de novembro de 2017. 

 

__________________________________ 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 


