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PROJETO DE LEI Nº                  /2019 
 
 
Acrescenta item ao Anexo Único da Lei 
nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de Utilidade Pública o 
Instituto de Educação, Gestão Social, 
Ambiental e Tecnológica – Instituto 
ABEQUAR, município de Linhares. 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
 
Art. 1º O Anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Declara de Utilidade Pública o Instituto de Educação, Gestão Social, Ambiental e 
Tecnológica – Instituto ABEQUAR, no município de Linhares. 

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

 
Sala das Sessões, 24 de julho de 2019. 

 
 
 
 

MARCOS GARCIA 
Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 
 

O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, GESTÃO SOCIAL, AMBIENTAL E TECNOLÓGICA, que 

recebe a denominação de “INSTITUTO ABEQUAR” é uma Organização da Sociedade Civil 

- OSC, sem fins econômicos, destinado a exercer atividades socioeducativas de promoção 

humana e social, socioambiental e tecnológica, surgi no ano de 2010, após amplas 

reflexões de um grupo de estudos de agentes civis que debatiam a necessidade de 

promover a execução de projetos complementares as Políticas Públicas já existentes. 

 

Na atividade de assessoramento a ABEQUAR atua com  serviços comunitários Avó Maria, 

que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Política de 

Assistência Social, com intuito de possibilitar espaços e oportunidades para o exercício 

da cidadania ativa, bem como a criação de espaços para a defesa dos direitos 

Socioassistenciais. Contexto da unidade: Serviços Comunitários Avó Maria Até dezembro 

de 2018, o serviço foi conduzido pela Dona Maria, que por volta dos anos de 1997, 

iniciou a execução do “Projeto Educar”, assim denominado na ocasião. São 22 anos de 

história, a entidade realizou significativa presença com os usuários nesse território, 

contou com parcerias e públicas e privadas. 

 

O Instituto Abequar, assumiu as atividades em 15 de janeiro de 2019, com o 

compromisso de manter as ações da matriarca: Avó Maria, como é conhecida por muitos 

nesse território. A capacidade de atendimento da unidade é de até 215 (duzentos e 

quinze), divididos em 38 grupos de convivência, com 15 atendidos/usuários em cada 

grupo, são crianças, adolescentes e jovens diretos e tantos outros indiretos, com a faixa 

etária entre 7 (sete) aos 17 (dezessete) anos. Também prevê para o ano de 2019, o 

desenvolvimento de projetos com pessoas da 3º idade (acima de 60 anos). O serviço é 

organizado de forma pedagógica, com atividades nos dois turnos. Conta também, com 

atividades e oficinas em horários alternados.  

 

A instituição atua em parceria com a rede socioassistencial do território, encaminhando 

e recebendo demanda dos mesmos, especialmente do CRAS do Conceição, Conselho 

Tutelar, Juizado da Infância e Juventude. A Organização da Sociedade Civil apresenta 
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uma proposta de serviços socioassistenciais contínuos, no “Pó do Shell”, para tanto, 

necessitamos de sustentabilidade, com parcerias públicas e privada. Para acompanhar, 

intervir e atender os usuários e seus familiares, na promoção e defesa do público alvo, 

em seu exercício pleno de cidadania e direitos com vistas à sensibilização social e 

comunitária.  

 

Assim, pretende-se despertar as potencialidades e capacidade crítica, situando-as no 

contexto sócio-econômico-político e cultural, ocorre a necessidade da continuidade e 

fortalecimento desta ação na comunidade do bairro Shell.  

 

Esse serviço preventivo instala uma consciência, consequente e perene acerca da 

garantia de direitos aos atendidos, gratuidade, universalidade, perspectiva da autonomia 

organizados em processos participativos. Com efeito, esperam, contudo, dar suporte em 

ações preventivas de longo prazo, que visam minimizar esses impactos nas famílias 

nesse território. 

 

Sendo assim, por se tratar de uma entidade de grande relevância para o município de 

Linhares, que solicito aos nobres parlamentares o acolhimento deste projeto de lei. 

 

 

Sala das Sessões, 24 de julho de 2019. 
 
 
 

MARCOS GARCIA 
Deputado Estadual – PV  

 

Identificador: 370038003000390030003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-07-24T15:05:31-0300




