
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

Decreto Legislativo n° 002/2013

Dispõe sobre reconhecimento do Instituto
Mirim de Cultura e Arte como entidade de
utilidade pública municipal, e dá outras
providencias.

A Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia,
Estado do Pará, faz saber que o Plenário aprovou e Ela promulga o seguinte
Decreto Legislativo:

Art. 1° - Fica reconhecida como entidade de utilidade publica municipal o
Instituto Mirim de Cultura e Arte, com sede na cidade de Floresta do Araguaia/PA,
entidade com fins não económicos, criada em 12/02/2009, portadora do CNPJ N° 18.
242.262/0001-28, cujo Estatuto se encontra registrado no Livro n° A-3, de Registro
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Conceição do Araguaia.

.Art. 2° - São finalidades do Instituto Mirim de Cultura e Arte:

a) - O estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades
económicas de caráter comum, financeiro e social;

b) - A venda em comum, da sua produção nos mercados locais, nacionais ou
internacionais, com vista á futura cooperativa;

c) - Organizar os associados frente á solução de seus problemas de ordem
económica, financeira e social;

d) - Dar apoio aos associados organizados em grupos na busca de solução
comuns;

e) - Criar fundos entre associados e buscar financiamentos para projetos,
com apoio governamental ou não;

f) - Promover a integração e o congraçamento dos trabalhos conscientizando
quanto aos problemas comuns e a necessidade da importância na busca
de soluções em conjunto;

g) - Promover o desenvolvimento comunitário empenhando em proporcionar
os associados, condições próprias e um padrão de vida melhor;

h) - Promover o congraçamento ia colaboração com as entidades que visem
fins similares os do Instituto, podendo tais entidades serem: públicas,
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comunitárias, autárquicas, mistas e privadas e de âmbitos regional,
municipal, estadual e internacional;
- Fazer convénios com órgãos fiscais da Administração Municipal,
Estadual e Federal;
- Respeitar os valores éticos e sócios da pessoa e da família, favorecendo

a integração dos na comunidade atendida;
- Lutar pela não discriminação de etnia, religião, sexo, condição sexual,
convicção político-ideológico-partidário e condição social nas relações
comunitárias;
L - Desenvolvimento a cultura e a arte em sua localidade;

m) m - Propiciar a educação extracurricular em sua localidade, valorizando o
equilíbrio ambiental e o desenvolvimento do propósito da cultura e arte,
juntamente com as crianças e jovens de Floresta do Araguaia - PA;

n) - Dentro de todas as qualificações extracurriculares o instituto poderá
emitir documentos que provem essas qualificações curriculares;

o) - Na consecução de tais objetivos o Instituto Mirim de cultura e Artes -
Guarda Mirim Ambiental poderá efetivar trabalho de atendimento, ensino
pesquisa e publicações, bem como participar na formação de pessoas
relacionadas com os fins do Instituto;
- A fim de cumprir suas finalidades, o Instituto Mirim Cultura e Artes -

j)

k)

D

P)
denominados departamentos, quantos se fizerem necessários, os quais se
conduzirão por regimentos internos e específicos.

Art.3° - Enquanto o Instituto Mirim de Cultura e Arte mantiver observância as
suas finalidades e a seu Estatuto, parte integrante deste Decreto Legislativo,
manterá a condição de reconhecimento de utilidade pública neste município.

Art.4° - Este Decreto Legislativo entra em vigor após sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - Estado do
Pará, em 31 de outubro de 2013.

Ver. BRASIL
Presidente-CM/FA
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