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SUMULA: Declara de Utilidade Publica a 
Associagao de Produtores Rurais do Alecrim 
(ASPRA) e da outras providencias.

A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI,
Estado do Parana, aprovou e eu, THIA60 EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte

LEI

Artigo is - Fica declarada de Utilidade Publica, a ASSOCIACAO DE 
PRODUTORES RURAIS DO ALECRIM, com sede na Rua Principal da comunidade, 
sociedade de natureza civil, sem fins lucrativos, com duragao por tempo 
indeterminado, CNPJ Ns. 01.339.062/0001-95, devidamente registrada no Cartdrio de 
Registro Civil de titulos e documentos da Comarca de Ivaipora/PR, com finalidades 
definidas no art. 29, do estatuto social vigente.

Artigo 2s - A Associag§o de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos 
os direitos e vantagens constantes na Legislagao vigente.

Artigo 32 - E obrigagao da Associagao Declarada de Utilidade publica, na forma
desta Lei:

I - Administrar maquinas e implementos agricolas proprios ou recebidos em 
convenio com entidades oficiais, especialmente da Prefeitura Municipal de Ariranha do 
Ivaf; 1

Paragrafo Unico: O uso de maquinas e implementos agricolas sera regido 
atraves de um regimento interne elaborado para esta finalidade;

II- Integrar e fortalecer os valores da ordem moral e cultural que condicionam e 
fomentam a dignificagao do grupo humano;

III- Promover os vinculos de solidariedade e cooperagao entre os membros da 
comunidade solidificando o espirito associative;

IV- Representar a comunidade entre os orgaos publicos e privados, buscando 
junto aos mesmos as respostas para as demandas e carencias observadas em seu 
meio;

V - Colaborar com os poderes publicos na realizagao de levantamentos da 
situagao socio-economica-cultural da comunidade, observando o equacionamento de 
necessidades e problemas;

VI - Proceder o cadastramento das ilias residentes na area de atuagao;
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VII - Conscientizar a comunidade de sua potencialidade, levando a responder
seus anseios;

VIII - Despertar a mentalidade de co-responsabilidade e de participagao, 
evidenciando a promogao da comunidade em efeito e conjugagao de esforgos do 
poder publico e da iniciativa privada;

IX - Colaborar na execugao da politica nacional, estadual e municipal de agao
comunitaria;

X- Integrar e dinamizar as agoes da comunidade, aprimorando-a como agente 
de desenvolvimento agropecuario em estreita colaboragao com os orgaos do poder 
pdblico. I

Artigo 4fi - Ser£ revogada a DeclaragSo de Utilidade Publica, nos seguintes
casos:

I - Infringir o disposto no Art. 3°, da presente Lei;
II - Desviar-se de seus fins;
III- Exercer, na pratica, comprovadamente, atividades diversas das declaradas nos )

estatutos. ' i
!j
iArtigo 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. !■

' II
Edificio do Pago Municipal de Ariranha do Ivai, aos vinte e sete dias do mes de 

agosto de dois mil e vinte e urn (27/0£/^p2l).
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THIAGO EPIFANIO DA SILVA

Gestor Municipal
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