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JUSTIFICATIVA 

 

 

Associação dos Síndicos e Síndicos Profissionais do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, 

sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo 

e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se 

dirigem, principalmente síndicos autônomos e congêneres que exerçam função de administrador 

de condomínios residenciais, condomínios comerciais e associações de moradores, independente 

de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. 

 

A ASSPRO é uma associação fundada em 30 de novembro de 

2017, tendo sido realizada diversas ações na Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 

A constituição da Associação ocorreu com o propósito de 

divulgar e transmitir conhecimentos aos seus membros, prestar colaboração ou realizar parcerias 

promover cursos, atividades educativas, prestar assessoria técnica no âmbito de sua atuação, 

prestar apoio e consultoria aos associados no que tange a serviços de auxílio jurídico. 

 

Ou seja: o objetivo da ASSPRO é ser um canal de informações 

sobre o setor. 

 

A missão da associação é apoiar o trabalho dos gestores de 

condomínios por meio da troca de ideias, orientação jurídica, discussões sobre o mercado, novas 

tecnologias, capacitação e viabilização de parcerias que agreguem benefícios aos associados. 

 

Acima de tudo a ASSPRO trabalha pelo respeito e valorização 

dos síndicos, fundamentais à integração, ordem e harmonia no convívio em sociedade. 

 

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos ilustres 

pares, para a aprovação deste projeto de lei, que reputo ser de interesse para a sociedade.  

 

 

São José dos Campos, 08 de dezembro de 2020. 

 

 

José Dimas Pereira  

PSDB 
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