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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 

Escolhi Esperar. 

 

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, que consolida a 

legislação em vigor referente à declaração de utilidade pública no âmbito do Estado, 

passa a vigorar acrescido de item com a seguinte redação:  

 

“Declara de utilidade pública o Instituto Escolhi Esperar.” 

 

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

 

 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

O Instituto Escolhi Esperar objetiva propagar os ideais cristãos atuando 

especificamente em duas áreas: preservação sexual e integridade emocional. Foi 

criado com o propósito de encorajar, fortalecer e orientar os solteiros cristãos a 

esperarem até o casamento para viverem suas experiencias sexuais. Outro objetivo 

é ajudar as pessoas a desenvolverem relacionamentos amorosos saudáveis e 

duradouros. 

 

A campanha tem uma mensagem centrada na importância de viver uma vida em 

santidade e pureza baseada nas escrituras sagradas. Não é uma campanha voltada 

somente para pessoas virgens, mas também para aqueles que já tiveram 

experiencias e agora decidiram se preservar até o casamento. É aberta para a 

participação de pessoas de todas as idades. 

 

A Campanha apesar de ser cristã, não pertence a nenhuma denominação 

específica, aberta para acolher católicos, evangélicos e pessoas que não são 

ligadas a nenhuma organização religiosa. Nasceu em março de 2011, em Vila 

Velha/ES através da ideia de seus idealizadores, o casal de Nelson e Angela que 

atualmente são os líderes da Campanha. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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