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PROJETO DE LEI N°: ______/2019 

 

Reconhece de Utilidade Pública Municipal o 

"Instituto Viva Esperança", e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL:  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica reconhecida de Utilidade Pública Municipal, com sede e foro em 

Natal, Capital do Rio Grande do Norte, o Instituto Viva Esperança. 

Parágrafo único. O Instituto Viva Esperança está inscrito no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 26.979.006/0001-46. 

Art. 2°. As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Palácio Padre Miguelinho, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

DINARTE TORRES 

Vereador - PMB 
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JUSTIFICATIVA: 

Justificamos aos nobres edis desta Casa Legislativa que, trata - se de Projeto de 

Lei que, reconhece de Utilidade Pública Municipal o "Instituto Viva Esperança", e dá 

outras providências. 

O Instituto Viva Esperança é uma associação sem fins lucrativos, sediada na rua 

Condado, s.n., no bairro Cidade da Esperança, Zona Oeste da cidade de Natal-RN. 

Surgiu no ano de 2011, através da iniciativa de membros da Igreja Batista 

Esperança com o objetivo de desenvolver ações para o enfrentamento de problemas 

críticos do bairro, tais como, elevados índices de violência, consumo de drogas, 

analfabetismo e desemprego. Esses foram os principais problemas apontados após uma 

pesquisa realizada por esse grupo de voluntários na Comunidade Praia Mar, localizada 

no referido bairro.  

Tendo como foco a assistência social e educação integral, o Instituto Viva 

Esperança atende prioritariamente crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, 

oriundas do bairro de Cidade da Esperança e comunidades adjacentes da Zona Oeste de 

Natal, promovendo gratuitamente ações socioeducativas através de atividades culturais, 

educacionais e desportivas.  

O projeto Viva Esperança atende cerca de 150 e durante este tempo vem 

trabalhando para resgatar a cidadania das crianças e adolescentes, principalmente 

aquelas que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social através de 

ações relacionadas à educação, saúde, esporte e lazer. Dentre os projeto desenvolvidos 

pelo Viva Esperança destacamos: o Viva Escola, Projeto de Balé Clássico, Projeto 

Capoeira para Vida, Escolinha de Futsal, Projeto Viva Música e Projeto Taekwondo 

Vencedor 

Dessa forma, numa demonstração inequívoca de reconhecimento, apresentamos 

este Projeto de Lei. Ante o exposto, solicito aprovação.  

 

Palácio Padre Miguelinho, ____ de ____________ de 2019. 

 

DINARTE TORRES 

Vereador - PMB 

 

Lido no expediente em ____/____/2018 1º Secretário 

Ofício nº.              Data:____/____/2018 Funcionário: 

 
















































