
 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Gabinete do Deputado Euclério Sampaio 

 

 
Av. Américo Buaiz, nº 205 – 5º andar – Gab. 504                                                                                                                                                                     

Enseada do Suá – CEP 29.050-950 – Vitória – ES eucleriosampaio@al.es.gov.br 

 

 

PROJETO DE LEI Nº           /2020 

 

“Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 

de janeiro de 2019, declarando de Utilidade Pública a As-

sociação Beneficente e Cultural Apascentar”. 

 

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 a Associação Beneficente e Cultural Apascentar 

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

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2020. 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual  

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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JUSTIFICATIVA 

 

A Associação Beneficente e Cultural Apascentar é pessoa jurídica de direitos privados, 

entidade com fins não econômicos, constituída em 03 de janeiro de 2013, com sede à Rua 

Pastor João Pedro da Silva, s/nº, Bairro Ataíde, Vila Velha/ES integrada por membros que 

buscam uma sociedade primada pela democracia participativa, pela justiça e pelo respeito a 

igualdade do ser humano. 

 

Foi fundada com o objetivo de promover a educação gratuita através da capacitação 

cultural com cursos, palestras e seminários, ainda, promover ensino integrado nos diversos 

níveis e propiciar, dentro de suas possibilidades, bolsas de estudo totais ou parciais. Também 

auxiliar a assistência social pelo meio de encontros, simpósios e outras atividades culturais 

visando o bem estar dos associados e comunidades carentes, bem como, executar ações e 

programas de esclarecimentos, de prevenção e de recuperação dos males causados pelo 

alcoolismo, tabagismo e demais drogas e tóxicos nocivos a saúde. 

 

Ainda, a entidade visa difundir princípios morais, cívicos, éticos, cristãos e de saúde. 

Cooperando com os órgãos públicos e entidades privadas com programas de promoção 

assistencial, educacional, de saúde e de erradicação da miséria.  

 

Entendemos que a presente entidade enquadra-se com exatidão nos critérios elencados 

pela Lei n° 10.976/2019, razão pela qual apresentamos a presente proposição com a devida 

documentação em anexo hábil à comprovação dos requisitos.  

 

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

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

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2020. 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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