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COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Projeto de Lei n° 452/2017 

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos  

Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores 

de Governador Lacerda de Aguiar – AMGLA, localizada no 

município de Água Doce do Norte/ES. ’’ 

 

RELATÓRIO 

O Projeto de Lei nº 452/2017, de autoria do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, tem como escopo: “Declarar de Utilidade Pública a 

Associação dos Moradores de Governador Lacerda de Aguiar – 

AMGLA, localizada no município de Água Doce do Norte/ES.” 

A matéria foi protocolada no dia 28/11/2017, lida no 
expediente da Sessão Ordinária do dia 29/11/2017.  

O autor acostou aos autos a documentação pertinente. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da 
publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida 
que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009).  

Após, dando sequência ao trâmite regimental, a proposição 
legislativa foi encaminhada para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, oportunidade em que recebeu o 
Parecer nº 240/2018 de fls. 69/74, manifestando pela sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

 

Por fim, o projeto vem a esta Comissão de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Nutricional para exame e parecer de mérito, 
atendendo ao artigo 50-A do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/09). 

Identificador: 310035003100390037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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II- PARECER DO RELATOR 

Trata-se de Projeto de Lei nº 452/2017, de autoria do 
Deputado Enivaldo dos Anjos, que tem como escopo: “Declarar 
de Utilidade Pública a Associação dos Moradores de 
Governador Lacerda de Aguiar – AMGLA, localizada no 
município de Água Doce do Norte/ES.” 

Na análise do presente Projeto de Lei importa em 
verificação de pertinência meritória no que tange a seu objeto, 
com enfoque no campo de atuação desta Comissão.   

Com esse específico mister, cabe destacar que a 
Justificativa do Autor revela importante informação, 
especialmente quando destaca que: 

“A presente propositura tem a finalidade de declarar 
Utilidade Pública a Associação de Moradores e Produtores 
de Governador Lacerda de Aguiar, município de Água 

Doce do Norte/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 
05795106/0001-42, fundada em 21 de Maio de 2003, 

administrada pelo então Presidente Sra. Sonia Maria 
Pereira Paiva e Lucelene Rodrigues de Oliveira Alves.  

A associação tem por objetivo representar e defender os 
interesses dos moradores e produtores rurais de 
Governador Lacerda de Aguiar, município de Água Doce 
do Norte/ES e demais regiões, naquele município.  

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de 
extrema importância para a instituição, pois somente com 

essa documentação poderá viabilizar seu trabalho com 
maior facilidade, principalmente a ampliação do 
atendimento à comunidade em geral.” 

Pela ótica da área de atuação desta Comissão, a proposição 
em epígrafe é avaliada ante a abordagem de assuntos inerentes 
à politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

É notável a atuação da presente entidade no 
acompanhamento dos temas fundamentais a que se propõe, no 
caso em apreço, promovendo o desenvolvimento a defesa e 

Identificador: 310035003100390037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 452/2017 Página 

  

Carimbo / Rubrica 

 

 3 

garantia de direitos principalmente na ampliação do 
atendimento a comunidade. 

Em conclusão final e considerando a análise de mérito 
acima disposta, identificamos o Projeto de Lei nº 452/2017, 
como portador de relevante interesse público sob o âmbito de 
análise desta Comissão.  

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos doutos membros 
desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº                  /2018 

 A Comissão de Assistência Social, Socioeducação, 
Segurança Alimentar e Nutricional é pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 452/2017, de autoria do Deputado Estadual Enivaldo 
dos Anjos, na forma do art. 276 do Regimento Interno.  

 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

_____________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

Identificador: 310035003100390037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


