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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 Brasileiro do Mar - 

IBRAMAR. 

 

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 

acrescido de item com a seguinte redação: 

 

“Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro do 

Mar - IBRAMAR”. 

 

 

Palácio Domingos Martins, em 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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O Instituto Brasileiro do Mar – IBRAMAR é uma entidade 

sem fins lucrativos criada em 2008, com personalidade jurídica de direito privado e de 

interesse público. A entidade surgiu a partir da iniciativa de profissionais ligados aos 

setores de meio ambiente e de ações sociais, preocupados com os três principais 

pilares de apoio a sustentabilidade: desenvolvimento econômico com responsabilidade 

social, respeito às comunidades tradicionais e disseminação de conceitos de educação 

socioambiental. 

Tem a missão de Pesquisar, proteger, preservar e 

recuperar o patrimônio ambiental, buscando o desenvolvimento sustentável com 

participação e inclusão social. 

Os objetivos a associação são: Pesquisa em 

desenvolvimento tecnológico e inovação na área ambiental, cultural e social; Produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; Preservação e 

conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; Promoção 

do desenvolvimento socioeconômico e combate à pobreza; Experimentação, não 

lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção; 

Incentivar, assessorar e promover ações nas áreas de aquicultura, recursos hídricos, 

pesca, agricultura, silvicultura e geração de emprego e renda. 

O IBRAMAR possui, em seu quadro de diretoria, uma 

equipe multidisciplinar, contando com a participação de profissionais altamente 

capacitados em diversas áreas de atuação, sem remuneração e que prestam serviços 

de relevante interesse público. 

Dentre as ações desenvolvidas pela entidade, estão:  

 Uruçu Capixaba 

O Uruçu Capixaba visa promover a recuperação e restauração florestal visando à 

valoração dos serviços ecossistêmicos no desempenho de florestas plantadas e fixação 

do carbono, contribuindo para ações de proteção e redução do risco de extinção da 

Melipona Capixaba, espécie de abelha eusocial sem ferrão endêmica da região e de 

grande importância para polinização, única incluída na Lista de Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção. 
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 Renascente 

O projeto tem como objetivo a recuperação florestal em áreas de preservação 

permanente no entorno de nascentes e faixas marginais do curso d’água localizados na 

Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, cujos mananciais de superfície contribuem direta e 

indiretamente para o abastecimento dos reservatórios da região metropolitana da 

Grande Vitória com alto índice de criticidade hídrica. O projeto foi contemplado através 

do edital de projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). 

 

 Tilápia das montanhas com uso de tecnologia social 

O projeto tem como objetivo implantar um projeto piloto de produção de tilápias e 

camarões com a utilização de fontes de energia alternativas de alta eficiência energética 

com o desenvolvimento de pacote de tecnologia social de baixo custo para aquecimento 

de água utilizada na aquicultura em Domingos Martins. O projeto foi contemplado 

através do edital de projetos da Fundação Banco do Brasil (FBB). 

 

 Rede capixaba de mulheres organizadas 

O projeto tem como objetivo Promover a formação de mulheres envolvidas nas 

atividades de pesca sobre os princípios do associativismo e cooperativismo de forma a 

constituir uma rede de mulheres qualificadas e organizadas para colaborar no 

fortalecimento das pescadoras artesanais dos municípios de Conceição da Barra e São 

Mateus. O projeto foi contemplado através do edital de Fomento ao associativismo e 

cooperativismo pesqueiro aquícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

 

 Recanto Feliz 

O projeto tem como principal objetivo recuperar áreas 

degradadas e promover a conservação dos recursos naturais em área de preservação 

permanente (APP), reconvertendo áreas produtivas nas margens do braço sul do rio 

Jucu, município de Domingos Martins, com o estabelecimento de sistemas produtivos 

sustentáveis para geração alternativa de renda, inserindo a educação ambiental como 
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tema transversal às ações desenvolvidas pelo projeto. O projeto foi contemplado no 

Programa Petrobras Ambiental e é patrocinado pela Petrobras. 

 

 Raízes do Amanhã 

O IBRAMAR foi contemplado em seleção nacional com o projeto denominado “Raízes 

do Amanhã” do Programa Ecomudanças do Fundo Itaú e tem como objetivo a 

recuperação de áreas degradadas, Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades, 

desenvolvimento de atividades sustentáveis e geração de renda alternativa em 

comunidades do município de Domingos Martins. 

 

A associação exerce ainda as seguintes atividades dentro 

de seu estatuto: Promover, coordenar, assessorar, colaborar, sugerir, propor ações, 

executar alanas, programas, projetos e realizar, as seguintes ações: 

“1) Executar e/ou incentivar planos, programas, projetos em aquicultura, inclusive com a 

utilização de espaço físico em corpo d'água de domínio da União; 2) Desenvolver e 

apoiar projetos e ações integradas, próprias ou em parceria com outras organizações, 

intermediando recursos financeiros em forma de crédito ou microcrédito; 3) Promover a 

criação de renda e ocupação da população em situação de risco e desassistidas, 

pautado sempre na auto sustentabilidade; 4)Promover a geração de trabalho e renda 

comunitários, através do ensino de práticas produtivas associativistas, desenvolvendo 

projetos de educação profissional, capacitação e treinamento para melhoria das 

condições de vida da população de baixíssima renda; 5) Capacitar e encaminhar 

membros das comunidades carentes para atuação, como menores aprendizes e 

estagiários, através de parcerias com as empresas públicas e privadas, conforme a Lei 

nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000 e a Lei n. 5.598 de 1 de dezembro de 2005; 6) 

Criar programas sociais que tenha por base o trabalho educativo, assegurando aos 

jovens a participação de capacitação para o exercício de atividades regular remunerada, 

podendo a remuneração ser feita com base no trabalho realizado pelo jovem, bem como 

pela sua participação nas vendas dos produtos e serviços, tudo nos termos do Art. 68 da 

Lei 8.069 de 13 de julho de 1990; 7) Celebrar convênios, acordos e contratos com 

instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, visando o cumprimento das 
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objetivos sociais da Entidade; 8) Promover a implantação de incubadora de negócios e 

de serviços; 9) Realizar procedimentos e companhas preventivas na área de saúde; 10) 

Promover a criação de creches em comunidades desassistidas e a capacitação de 

cuidadores; 11) Trabalhar em prol dos direitos das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, da mulher, da criança, do adolescente, do adulto e da idoso, em situação de 

risco familiar, pessoal e social; 12) Promover o voluntariado, sensibilizar a sociedade e 

apoiar ações de mobilização em favor das pessoas e comunidades em situação de 

rísco; 13) Promover o intercâmbio e a parceria com entidades cientificas de ensino e de 

desenvolvimento, nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas, tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos, visando a concretização dos projetos, programas, 

convênios, termos de parceria e contratos do IBRAMAR - Instituto Brasileiro do Mar e/ou 

seus parceiros; 14) Sensibilizar a sociedade civil, organismos governamentais e não-

governamentais, nacionais, internacionais, estrangeiras e multilaterais, através de 

companhas de esclarecimento, companhas de esclarecimento, com o objetivo de se 

criar instrumentos que viabilizem programas para a promoção da qualidade de vida das 

comunidades desassistidas; 15) Divulgar atividades, projetos e realizações em que tiver 

participação e organizar dados sobre indicadores sociais, culturais e de direitos 

humanos; 16) Estimular e desenvolver o pleno exercício da cidadania; 17) Estimular a 

parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, 

participando ou colaborando junto a outras entidades com atividades que visam 

interesses comuns; 18) Promover, incentivar e apoiar a divulgação dos valores do 

patrimônio natural, paisagístico, cultural e turístico; 19) Editar, apoiar e incentivar a 

publicação de revistas, informativos, jornais, audiovisuais, vídeos ou qualquer outra 

forma de publicação sobre assuntos relativos a seus objetivos; 20) Estimular a 

qualificação e capacitação profissional através de cursos, seminários, workshops, 

palestras e outras formas de educação junto às comunidades, escolar, empresas, 

órgãos públicos ou outras organizações da sociedade; 21) Promover, apoiar e estimular 

atividades culturais, e educacionais; 22) Estimular a cooperação, união e solidariedade 

entre as pessoas, incentivando o desenvolvimento comunitário e regional; 23) Implantar 

rádios comunitárias, TVs comunitárias, lojas e restaurantes, utilizando principalmente os 
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equipamentos sociais disponíveis na Comunidade, voltados para a geração de renda e 

sustentabilidade aos projetos do IBRAMAR - Instituto Brasileiro do Mar e/ou de seus 

parceiros; 24) Comercializar publicações, vídeos, prestar serviços e assessorias, 

programas de informática, vestuário, adesivos, materiais destinados à divulgação e 

informação sobre seus objetivos; 25) Divulgar e difundir informações relativas à 

importância da organização da sociedade civil e sua legalização, através de cartazes, 

painéis, publicações, prospectos, informativos, jornais, calendários, audiovisuais, 

revistas, cartilhas, manuais, folhetos, slides, firmes, internet, e outros meios; 26) 

Publicação de informações e notícias sobre gestão social, impressa e em meio 

eletrônico através da internet ou outros meios; 27) Realizar e participar de congressos, 

conferências, convenções, seminários, workshops, cursos, palestras, caminhadas, 

visitas, campanhas e exposições, que divulguem e promovam a prática da igualdade de 

direitos, a importância da organização civil e a cidadania plena; 28) Realizar 

intercâmbios e parcerias com organizações do Brasil ou do exterior que trabalhem com 

a questão da gestão e organização civil e desenvolvimento sustentável; 29) Realizar 

parcerias e intercâmbios com poderes públicos federais, estaduais, municipais e 

instituições ou empresas privadas, visando alcançar os objetivos do IBRAMAR - Instituto 

Brasileiro do Mar e/ou de seus parceiras; 30) Organizar bibliotecas e videoatecas; 31) 

Promover ou participar de encontros ou reuniões científicas, no País ou no exterior; 32) 

Instituir bancos de dados, nacionais e internacionais, e identificar outros já existentes, 

sobre cidadania empresarial, garantido o acesso de toda a sociedade às atividades do 

IBRAMAAR - Instituto Brasileiro do Mar, organizando informações sobre os projetos 

sociais implementados por organizações não governamentais, poderes públicos 

constituídos, agências nacionais e internacionais; 33) Manter cadastro de organizações 

não governamentais qualificadas, dispostas a atuar por meio de parcerias em ações 

empresariais; 34) Organizar dados sobre indicadores sociais, ambientais, culturais e de 

direitos humanos; 35) Promover palestras, debates, encontros com empresas e outras 

instituições sobre a prática da Responsabilidade Social empresarial; 36) Estimular a 

participações dos associados em conferências e fóruns nacionais e internacionais; 37) 

Viabilizar assistência técnica para as empresas no planejamento, mobilização de 

recursos e implantação de projetos sociais; 38) Incentivar ações voluntárias, adoção de 
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códigos de ética e de conduta empresarial, promovendo os direitos humanos nos locais 

de trabalho e na comunidade; 39) Divulgar e comunicar informações sobre outras 

entidades empresariais socialmente responsáveis, bem-sucedidas em suas ações e, 

ainda, projetos sociais de governos, agências nacionais e internacionais e organizações 

não governamentais com parcerias sociais; 40) Estimular as práticas sociais e ações de 

responsabilidade social, através da divulgação das mesmas; 41) Estimular a criação de 

uma ampla cultura de responsabilidade social, elaborando publicações sobre cidadania 

empresarial, buscando espeços nos meios de comunicação por intermédio de 

campanhas, artigos, matérias e programas que estimulem a cidadania empresarial; 42) 

Desenvolver ações conjuntas que promovam a articulação entre Educação-

Trabalho_comunidade e Organização civil; 43) Desenvolver parceria entre os 

segmentos educação e trabalho; e tornar, cada vez mais efetiva a educação e o trabalho 

em benefício da sociedade; 44) Desenvolver esforços que venham a contribuir para o 

aprimoramento da formação dos quadros técnico-administrativos, assim como, da mão-

de-obra especializado para a indústria, comércio, agricultura e serviços no âmbito da 

administração pública e privada; 45) Proporcionar aos estudantes, às empresas, às 

escolas, e aos professores, um departamento de cursos e pesquisas que visem: 

Cooperar, direta ou indiretamente, integral ou parcialmente, em programas de pesquisas 

científicas e/ou tecnológicas das escolas e/ou instituições; 46) Promover e firmar 

convênios, termos de parcerias e contratos, com instituições financeiras, públicas e/ou 

privadas, nacionais e/ou internacionais, associações sem fins lucrativos, cooperativas, 

empresas públicas e privadas, para obtenção de recursos, reembolsáveis ou não, 

destinadas a dar cobertura aos programas, planos, projetos e atividades que venham a 

ser desenvolvidas pelo IBRAMAR - Instituto Brasileiro do Mar e/ou de seus parceiros; 

47) Promover parcerias e intercâmbio entre empresas com organizações não 

governamentais, poder público e agências, facilitando a atuação circulada de empresas 

e organizações empresariais com responsabilidade social para ações locais, nacionais e 

interacionais; estimular estudantes, futuros administradores de empresas, a assumir 

valores da responsabilidade empresarial; Participar da criação, organização e atuação 

de entidades locais, internacionais e fóruns que tenham como objetivo a promoção da 

cidadania empresarial; 48) Realizar quaisquer outras atividades relacionadas com suas 

Identificador: 380031003600390031003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

mailto:elionvargas@al.es.gov.br


 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung 

Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 801 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Telefones (027) 3382-3606 / 3382 3607 / 3382-3608 / FAX 3382-3609 

Email: darypagung@al.es.gov.br 

 

Página 8 de 8 

 

finalidades; 49) Adotar todas as demais medidas necessárias à consecução dos 

objetivos sociais previstos neste estatuto; 50) Contribuir para a conservação dos 

recursos naturais renováveis; 51) Promover ações visando a defesa do meio ambiente, 

lutando pela melhoria da qualidade de vida; 52) Sugerir e fomentar o estabelecimento de 

áreas protegidas ou unidades de conservação; 53) Estimular e/ou realizar estudos 

científicos dos recursos naturais e o seu manejo adequado; 54) Promover a 

conscientização sobre a necessidade da conservação da natureza junto aos dirigentes e 

ao povo em geral, através de todos os meios disponíveis, tais como cursos, palestras, 

publicações, entre outro; 55) Conhecer e garantir a sobrevivência das espécies raras, 

endêmicas, da flora e da fauna em perigo ou ameaçadas de extinção; 56) Difundir 

técnicas conservacionistas, visando garantir a biodiversidade dos diferentes 

ecossísternas; 57) Apoiar todos as ações de entidades públicas ou privadas que visem 

efetivamente a preservação do meio ambiente." 

 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para 

a aprovação deste relevante projeto de lei. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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