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COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

PROJETO DE LEI Nº 453/2017 

AUTOR: Mesa Diretora 

EMENTA: Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação dos 

Amigos do Convento de Nossa Senhora da Penha. 

 

RELATÓRIO 

 

A Presidente da COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 

encaminhou o Projeto de Lei nº 453/2017, de autoria da Mesa Diretora, 

no que diz respeito a análise acerca do mérito, ao qual passo a fazer 

sustentando as razões que entendo pertinente a matéria em exame. 

 

O Projeto, em exame na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, recebeu Parecer nº 250/2018, pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, (fls. 

90/106).  

 

Ainda, foi apresentada pela Mesa Diretora a Emenda de Redação Nº 

01/2018, em 30 de agosto de 2018, visando adequar o nome da 

Associação ao nome estabelecido no seu Estatuto. 

 

É o sucinto relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 

O Projeto de Lei nº 453/2017, encaminhado a esta Comissão de 

Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional 

para exame de mérito no que diz respeito à declaração Utilidade Pública 

da Associação dos Amigos do Convento de Nossa Senhora da Penha. 

 

A assistência social, quanto política pública não contributiva, é dever do 

Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar. Entre os principais 

pilares da assistência social no Brasil estão a Constituição Federal de 

1988, que dá as diretrizes para a gestão das políticas públicas, e a Lei 

Orgânica da Assistência Social (Loas), de 1993, que estabelece os 

objetivos, princípios e diretrizes das ações. Claro que a Constituição 

cidadã, como é conhecida, procurou estabelecer e reforçar uma série de 

direitos sociais, com o intuito de assegurar a permanência das liberdades 

democráticas então recentemente obtidas. 

 

Podemos afirmar que a Assistência Social constitui-se, portanto, em uma 

das vias do sistema de proteção social, destinada a abarcar os sujeitos 

não acobertados pela Previdência Social, cujo caráter é eminentemente 

contributivo, tendo em vista a sua não inserção no mercado formal de 

trabalho e de renda mínima. 
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Quanto ao aspecto da segurança alimentar e nutricional, temos a lei 

federal nº 11 346/2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), criou o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) no Brasil. Em 2010, a emenda 

constitucional 64 introduziu a alimentação como um direito social na 

constituição federal, um marco na conquista pelo direito humano à 

alimentação. 

 

O cenário árido que marcou a fragmentada institucionalidade estatal no 

país, os avanços apontados são promissores, mesmo que seja longo o 

caminho a ser percorrido em direção a um planejamento que integre o 

orçamento e a gestão pública dos diferentes setores governamentais. No 

Espirito Santo, no Poder Legislativo, criou-se a Comissão de Assistência 

Social, Alimentar e Nutricional, que tem dado mostra inequívoca de um 

trabalho sério, nesta área tão importante para o ser humano.  

 

É preciso ressaltar que a sua concepção políticas permanentes que 

atacam as causas da fome, envolvendo assim diversas áreas de 

governo, como a saúde, a produção agrícola, o abastecimento alimentar, 

a geração de emprego e renda, a educação alimentar, a segurança e 

qualidade dos alimentos, em como as ações diretas de ampliação do 

acesso aos alimentos, como a transferência direta de renda. 
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Diante das considerações acima, ao nosso sentir, como Relator, 

conhecendo bem a realidade, o trabalho realizado, sua finalidade junto à 

sociedade e, examinando atentamente o estatuto da  Associação dos 

Amigos do Convento de Nossa Senhora da Penha, defendo o Projeto de 

Lei nº 453/2017, relato pela sua aprovação nesta Comissão, por não 

conter vício, no mérito, que possa trazer qualquer obstáculo a sua 

tramitação regular, sugiro, ainda, aos demais pares o seguinte: 

 

 

PARECER Nº              /2018 

 

A COMISSÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, é pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei nº 453/2017, e da Emenda de Redação Nº 01/2018, de autoria 

da Mesa Diretora, na forma do artigo 276 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/09). 

 

 

Sala das Comissões, em          de                           de 2018. 

 

................................................................................................... Presidente 

................................................................................................... Relator 

..................................................................................................  Membro 

..................................................................................................  Membro 

................................................................................................... Membro 
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