
PROJETO DE LEI N° 450/2009

“Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Assistencial  de
Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança -  INA, com sede
no Município de Piúma-ES”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA:

 
                      Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública o “Instituto Assistencial de Atenção

ao Uso de Drogas Nova Aliança - INA”, com sede no Município de Piúma/ES.

                      Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 02 de Setembro de 2009.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual – PMDB

JUSTIFICATIVA

                      O Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança - INA, com
sede  no  Município  de  Piúma/ES,  organização  da  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  de
duração  por  tempo  indeterminado,  desenvolve  atividades  de  extrema  relevância  social,  tendo  como
finalidade precípua promover a atenção e prevenção ao uso de drogas, através de programas e projetos de
atendimento e tratamento de usuários e dependentes químicos, bem como à sua família, visando à inclusão
social da população em situação de risco.

Criado em 18 de setembro de 2003, o referido Instituto encontra-se em pleno e regular
funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, promovendo a ética, a paz, a cidadania, o



desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, a democracia e a assistência social beneficente.
                      Ademais,  sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
                     A  documentação  que  instrui  a  presente  propositura  demonstra  a  seriedade  e  a

importância das atividades desenvolvidas por este Instituto, contribuindo para dignificação do ser humano
e melhora na qualidade de vida, tornando-se justa e legal a declaração pleiteada, razão pela qual contamos,
desde  já,  com  o  apoio  dos  Nobres  Pares  desta  Augusta  Casa  de  Leis  em  cumprimento  ao  seu  papel  de
legislar em prol das causas justas e dignas.

Sala das Sessões, 02 de Setembro de 2009.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual – PMDB


