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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROJETO DE LEI N° /19-AL 
Autor: Deputado KAKÁ BARBOSA 

Declara de Utilidade Pública no 
âmbito do Estado do Amapá o 
Instituto INOVA Estágio e Aprendiz. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

aprovou e eu, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10. Fica declarado de Utilidade Pública no âmbito do Estado 
do Amapá, nos termos da Lei n° 0027, de 31 de agosto de 1992, o Instituto 
INOVA Estágio e Aprendiz, entidade de assistência social genuinamente 
amapaense, sem fins lucrativos, fundada em 14 de março de 2014, 
estabelecida na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, 1801, Bairro Santa Rita, 
Município de Macapá, Estado do Amapá, devis-mente inscrita no CNPJ n° 
20.102605/0001-09. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na.ata de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

As questões relativas à assistência social aos jovens e 

adolescentes, especialmente com vistas a sua formação educacional e a sua 

preparação para o mercado de trabalho, sempre devem estar presentes nas 

pautas das políticas sociais. Com  esse objetivo foi criado o Instituto INOVA, uma 

associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não 

econômicos, à qual confere justo reconhecimento como entidade de utilidade 

pública no âmbito do Estado do Amapá e merece o apoio de todos os 

representantes legais da nossa população. 

O Instituto NOVA atentando para a importância da educação 

voltada à profissionalização dos jovens tem entre suas principais ações 

assistenciais o desenvolvimento de programas de estágio, de aprendizagem € 

de cidadania ao seu público alvo. 

A natureza jurídica, os objetivos especifiços, aortç, o 

quadro associativo, os órgãos da instituição com seus conselhos 

e outras informações importantes e necessárias à execução das atividads Nns  

do Instituto INOVA estão claramente descritas no seu Estatuto Social. Por ess 

razões apresento esta proposição, para qual solicito o apoio de todo os 

parlamentares que compõem este Poder LegisIaivo. 
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