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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 

L E I N° 4396/2017 

EM ENT A: Considera de 
Utilidade Publica a Associacao 
Remanescentes dos Quilombos 
do Sitio Estivas e da outras 
providencias. 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE GARANHUNS, no uso de suas 
atribuicoes legais, taco saber que a carnara dos vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica considerada de Utilidade Publica a Associacao 
Remanescentes dos Quilombos do Sitio Estivas, fundada em 01 de maio de 
2002, pessoa juridica de direito privado, sendo uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, constituida por tempo indeterminado, de carater cultural, filantr6pico, 
assistencial, recreativo e educacional, com sede e faro na Comarca de 
Garanhuns-PE, com seu Estatuto registrado no Cart6rio de Registro de 
lm6veis, Hipotecas, Titulos e Documentos Particulares do 1° Oficio da 
Comarca de Garanhuns-PE, Protocolo n° de Ordem 7.694, sob o Registro de n'' 
1.219, fls. 102, do Livro A-X05, em 12 de abril de 2007, Garanhuns-PE, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 05.379.892/0001-05, tendo como objetivos, entre outros: 
I - Estimular o surgimento de grupos voluntarios dedicados a educacao 

· popular, mediante services de Iormacao nas escolas cornunitarias: II - 
Desenvolver atividades de assessorias em educacao cultural e forrnacao de 
iiderancas no movimento da cultura popular; Ill - Promover atividades para 
capacitacao, colocacao profissional e cursos diversos para associados; IV - 
Assinar convenios com entidades diversas, conseguir projetos de beneflcio 
cornunitarios: V Contribuir para preservacao e revitalizacao das 
manitestacoes culturais existentes e resgatar a mem6ria cultural; VI - 
Promocao de eventos educacionais, culturais, artisticos e sociais na area do 
municfpio de Garanhuns, bem como outras atividades que se tornarem 
necessaria; VII - Contribuir para preservacao do meio ambiente atraves de 
acoes e palestras. 

Art. 2° A presente Lei entrara em vigor na data de sua publicacao 
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Art. 3° Revogam-se as disposicoes em contrario. 

PALACIO CELSO GALVAO, em 11 de maio de 2017. 
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