
PROJETO DE LEI 

Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 
5.323, de 28 de junho de 2012, que 
“Declara de Utilidade Pública a 

“Associação Habitacional das Famílias e 
Ação de Cidadania Comunitária do Estado 

do Espírito Santo”, com sede neste 
Município”, para inscrever nova 
denominação da entidade. 

A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 
legal de suas atribuições, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Ficam alterados a ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.323, de 28 de junho 
de 2012, para vigorarem com as seguintes redações: 

 “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A “ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL 
 COMUNITÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, COM SEDE NESTE 

 MUNICÍPIO.” (NR) 

 “Art. 1º É declarada de utilidade pública a “Associação Habitacional 

 Comunitária do Estado do Espírito Santo”, sucessora da “Associação 
 Habitacional de Famílias de Baixa Renda e Níveis Mais Elevados de Salários”, 
 entidade da sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede 

 à Rua Agapantos, nº 03, Loteamento Cidade Nova, bairro Darly Santos, neste 
 Município, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

 Fazenda – CNPJ sob os números 36.031.193/0001-95.” (NR) 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, ES, 02 de agosto de 2017. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Senhor Vereador Presidente, 

Senhores Vereadores, senhoras vereadoras: 

 

 

A presente proposição tem por única finalidade atualizar a Lei nº 5.323, de 2012, 
face à nova denominação da entidade da sociedade civil que antes intitulada 
“ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS E AÇÃO DE CIDADANIA 

COMUNITÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, em razão das alterações 
estatutárias promovidas pela Assembléia Geral Extraordinária de seus associados 

que realizada na data de 30 de abril de 2016, como se verifica e comprova dos 
documentos que anexados a esta:  

 

[a] “Ata da Assembléia Geral Extraordinária da aprovação do novo estatuto social, 
eleição e posse da nova diretoria da Associação Habitacional Comunitária do Estado 

do Espírito Santo – AHABITAES”;  

[b] “Estatuto social” da AHABITAES; e,  

[c] Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, emitida pela Receita Federal. 

 

A AHABITAES, em seu novo estatuto social, apresenta como seu objetivo [art. 2º]                 
a busca por alternativas, compatibilidade e integração das políticas habitacionais 
federal, estadual e municipal, assim como das demais políticas setoriais de 

desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social em favor dos integrantes 
da população de baixa renda, os quais priorizados como seus associados. 

 

No sentido acima, referida associação se propõe a promover, por meio de suas 
atividades [art. 6º], entre outros:  

 

[d] o exercício da democracia participativa, assegurando a liberdade de expressão 

aos seus associados;  

[e] o cumprimento da função social da propriedade;  

 



[f] o direito à moradia, nos termos do art. 6º da Constituição Federal e da Lei 
Federal nº 10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade;               

[g] o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita 

para o projeto e a construção da habitação de interesse social;  

[h] a erradicação de todas as formas de dominação e de discriminação;  

[i] o direito à cidade, tendo como fundamentos a autogestão, a participação 
popular e a reforma urbana;  

[j] o desenvolvimento sustentável, para harmonizar o desenvolvimento econômico 

e social com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

E, como se depreende do rol de suas finalidades sociais [art. 7º], mesma entidade 
continua a se apresentar como potencial contribuinte da Municipalidade para fins da 
execução de diversas políticas públicas, ao desenvolver atividades voltadas para                   

a viabilização de projetos de moradia popular e da habitação de interesse social 
combinadas com a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico.  

 

Assim, a AHABITAES orienta seus associados para: [k] a construção da cidadania;  

[l] para a melhoria das condições e da qualidade de vida; [m] para a vivência 

comunitária; [n] para o trabalho voluntário e cooperativo; e, [o] para a formação 
de uma consciência de sustentabilidade ambiental. 

 

Assim sendo, contamos com o importante apoio de Vossas Excelências para que 
ocorra a aprovação da presente proposição.  

 

Vila Velha, ES, 02 de agosto de 2017. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  


