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PROJETO DE LEI  

 

 

Declara de utilidade pública à 
“ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO 
SANTENSE DE AÇÃO SOCIAL 
ASESAS”, neste município.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

legal de suas atribuições,  

DECRETA 
 
 
Art. 1° É declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO 

SANTENSE DE AÇÃO SOCIAL - ASESAS” pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ de nº 13.129.240/0001-32, sem fins lucrativos e com duração 

indeterminada, de caráter beneficente, cultural, que tem por finalidade defender 

os interesses das famílias de baixa renda e na formação de estudantes, e não 

estudantes, jovens, adolescentes e adultos que estejam  com dificuldades em 

entrar no mercado de trabalho, com sede na Rua Doutor José Moraes, nº 06,  

Bairro Terra Vermelha, neste município. 

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

Vila Velha 24 de maio de 2017 
  
 

Vereador Adeilson Horti Super 
2° Vice Presidente – PSD 
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JUSTIFICATIVA 

 

Associação Espírito Santense de Ação Social - ASESAS é uma associação de 

direito privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, de caráter 

beneficente, cultural, que tem sua sede e foro em Vila Velha, no estado do 

Espírito Santo.  

 

Tem como objetivo e princípios, serviços socioassistenciais, atendimento aos 

anseios comunitários, articulando, desenvolvendo e incentivando a ação dos 

mesmos no âmbito dos problemas sociais, econômico-sociais e educacionais, 

culturais, bem como nos trabalhos de assistência social e formação 

comunitária, sempre com base na solidariedade humana.  

 

Além disso, defende os interesses das famílias de baixa renda e na formação 

de estudantes, e não estudantes, jovens, adolescentes e adultos que estejam  

com dificuldades em entrar no mercado de trabalho. 

 

Desta forma, considerando tratar-se de entidade que realiza serviço 

assistencial é de suma importância para a sociedade, e diante da 

fundamentação ora exposta, espera-se o apoio dos demais pares, para a 

provação do projeto de lei em comento, a fim de que se declare a Associação 

Espírito Santense de Ação Social - ASESAS de utilidade pública. 

 

 


