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PROJETO DE LEI Nº   461/2012 
 

 
 

DECLARA DE UTILIDADE O INSTITUTO AUTOGLASS 
SOCIOAMBIENTAL DE EDUCAÇÃO - IASE 

 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

 
 

 
Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública o INSTITUTO AUTOGLASS 

SOCIOAMBIENTAL DE EDUCAÇÃO - IASE, portador do CNPJ 
09.613.735/0001-65, situado à Rua Benjammin Constant, nº 80, Nossa 

Senhora da Penha, Vila Velha-ES, CEP: 29.110-150. 
 

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

 

Palácio Domingos Martins, 28 de novembro de 2012. 
 

 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

 
 

INSTITUTO AUTOGLASS SOCIOAMBIENTAL DE EDUCAÇÃO - IASE, 

portador do CNPJ 09.613.735/0001-65, situado à Rua Benjammin 

Constant, nº 80, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES, CEP: 29.110-

150., é um instituição sem fins lucrativos. 

 

O Instituto Autoglass foi criado em 07 de abril de 2008 pelo Grupo 
Autoglass, com a finalidade de aplicar os recursos (por meio de parcerias 

público e privadas) em atividades sócio-ambientais, como: 
  

- Promoção de cursos profissionalizantes; 
- Promoção de ações que visem à defesa do meio ambiente e do sistema 

ecológico terrestre; 
- Patrocínio de projetos culturais voltados à educação ambiental; 

- Organização de palestras, debates, encontro com empresas, 
organizações não-governamentais, governo, 

  universidades ou outras instituições sobre responsabilidade ambiental, 
bem como a participação de seus membros em 

  seminários, estudos, conferências e fóruns nacionais e internacionais; 
- Elaboração de estudos, pesquisas e projetos sobre os indicadores 

socioambientais; 
- Incentivo a atividades ligadas à reciclagem de materiais; 

- Entre outras a serem institudas. 

  
A atuação do Instituto Autoglass é feito por três frentes básicas de 

atuação: 
  

- uma voltada à análise e estudo do setor; 
- outra focada em educação socioambiental; e 

- a terceira abrangendo a reciclagem de materiais próprios do segmento 
de vidro automotivo. 

  
Ademais, o Instituto Autoglass tem por missão proporcionar a educação, 

através de estudos, informações e soluções inteligentes, que promovam a 
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sustentabilidade socioambiental em equilíbrio com o desenvolvimento 
econômico. Por esse, a visão do Instituto Autoglass é ser exemplo de 

capacidade inovadora no desenvolvimento de soluções educacionais e 
ações socioambientais para a transformação da consciência social. 

  
É por tudo ora exposto e com base na documentação comprobatória que 

segue junto com o presente pedido de Utilidade Pública, necessário se faz 
a aprovação desta qualificação ao Instituto Autoglass, por essa Casa 

Legislativa, para que o mesmo possa ampliar as frente de atuação dando 

maior dinamismo e projeção no cenário capixaba, no que intuito de 
promover fortemente a educação sócio ambiental tão necessária no mundo 

sustentável que vivemos. 
 

 

 


