
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

PROJETO DE LEI  

  

   

Declara de utilidade pública a 

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

BAIRRO SÃO CONRADO”, com sede 

neste Município. 

  

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

de suas atribuições legais,  

  

D E C R E T A:  

   

Art. 1º É declarada de utilidade pública a “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

BAIRRO SÃO CONRADO”, entidade da sociedade civil de direito privado, sem 

fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o 

nº 05.778.822/0001-11, com sede à Rua Ita, nº 509, bairro São Conrado, neste 

município. 

 

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

 

Vila Velha, ES, 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 

 

JUSTIFICATIVAS 
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Senhor Vereador Presidente,  

Senhores Vereadores, senhoras vereadoras:  

 

 

 

A presente iniciativa visa consignar o devido reconhecimento da Municipalidade  

à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO CONRADO, também conhecida 

como AMBASCO, em razão dos relevantes serviços prestados à organização da 

vida comunitária naquele bairro da Região Administrativa 5 deste Município, e, 

na representação dos legítimos interesses dos moradores locais diante dos seus 

anseios por serviços, infraestruturas e equipamentos públicos que lhes melhorem 

as condições e a qualidade de vida, e no trato de questões políticas e sociais que, 

de igual modo, alcançam grande parte dos habitantes do Município de Vila Velha. 

 

A AMBASCO supera os 25 anos de existência, atuando na busca, entre outras, 

das finalidades seguintes conforme inscritas em seu Estatuto Social [art. 2º]: 

 

[a] “Promover e contribuir para a eclosão, a formação, o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do espírito e da vida comunitária” entre os moradores do bairro 

São Conrado, assim também nas comunidades maiores: o Município e o Estado;  

 

[b] “Estudar as condições sociais, econômicas, sanitárias, assistenciais” e outras 

da comunidade local, e os “recursos e aspirações” da mesma; 

 

[c] “Estimular e cooperar para a criação e desenvolvimento de recursos sociais 

de âmbito local, destinados à solução dos problemas do bairro”; 

[d] “Colaborar com os poderes públicos dentro das finalidades da AMBASCO, 
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dando-lhes conhecimento dos problemas do bairro, específicos e genéricos, 

pleiteando soluções [...]”. 

 

Ante ao que exposto, e considerando o atendimento das condições estabelecidas 

na Lei nº 3.139, de 1995, contamos com a melhor acolhida e o importante apoio 

de Vossas Excelências para que ocorram a aprovação da presente iniciativa, e, 

assim, a declaração de utilidade Pública da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

BAIRRO SÃO CONRADO.  

   

Vila Velha, ES, 04 de dezembro de 2019. 

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

  


