
PROJETO DE LEI Nº 453/2008

“Declara  de  utilidade  pública  estadual  o
Centro  de  Convivência  Reviver  de  Itarana,
neste Estado, e dá outras providências.” 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1o Fica declarado de utilidade pública estadual o Centro de Convivência Reviver de Itarana,
localizado no Município de Itarana, neste Estado.

Art. 2o Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Domingos Martins, 03 de dezembro de 2008.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual - PMN

JUSTIFICATIVA

O Centro de Convivência Reviver de Itarana é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que atua
com caráter social, cultural e recreativo em favor das pessoas idosas no município de Itarana.

Os  objetivos  sociais  da  entidade  estão  muito  bem  retratados  no  seu  estatuto  social,  e  são
plenamente conhecidos da comunidade daquela cidade.

Não  há  distribuição  de  dividendos  ou  pagamento  de  salário,  uma  vez  que  o  estatuto  social  o



proíbe, nos termos do seu artigo 27.

A  natureza  filantrópica  e  socialmente  relevante  das  atividades  da  entidade  demonstra  a  sua
adequação aos termos da legislação vigente sobre a declaração de utilidade pública estadual.

Os  documentos  em  anexo  atestam  que  a  entidade  atende  aos  requisitos  de  lei  e  merece  a
declaração de utilidade pública. São os seguintes:

1 –  Estatuto  Social  registrado  no  Cartório  de  Pessoas  Jurídicas  em 04.01.1999  e  retificado
em 17.12.2007;

2 – Declaração do Juiz de Direito da Comarca de Itarana;
3 – Certidão do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Itarana;
4 - Balancete Contábil assinado por contador;
5 - Declaração do Contador atestando a não distribuição de lucros e pagamento de salários

aos diretores;
6 - Atestado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social;
7 - Lei municipal que declarou de utilidade pública a entidade;
8 - Ata da última Assembléia Geral Ordinária da entidade.

Dessa forma, apresento o presente projeto para apreciação dos meus ilustres pares, requerendo
a aprovação da proposição, para incluir a entidade no rol das que são consideradas de utilidade
pública pelo Estado do Espírito Santo.


