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MENSAGEM Nº  06/2012 
 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho à apreciação dessa nobre Casa de Leis o incluso projeto de lei que propõe o parcelamento de débitos das empresas 

concessionárias, permissionárias e autorizatórias do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, inscritas ou 

não no CADIN e/ou na Dívida Ativa. Esta proposição surge em face do comportamento de grande parte de empresas 

transportadoras em débito com o Estado que, para se manterem ativas, recorrem a processos administrativos e a processo 

judiciário para obterem o parcelamento e ao final, não conseguem êxito para saldar suas dívidas.  O projeto tem como objetivo 

sanear os débitos dos transportadores que operam o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, beneficiando 

a todos indistintamente, em especial o pequeno transportador propiciando a este manter-se regular perante os órgãos públicos e 

fora da clandestinidade. Insta mencionar que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros é serviço público essencial, 

regulamentado pelo Poder Concedente, que limita a atuação no transporte de passageiros àqueles que reúnem condições para 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, tais como eficiência, higiene, segurança, etc., conforme 

estabelece a legislação que regulamenta a matéria em causa. À contrário sensu, o clandestino está à margem das normas 

regulamentadoras da atividade de transporte em comento, não se submetendo às normas impostas nem tampouco aos requisitos 

por ela indicados, com  isto gera insegurança aos passageiros por ele transportados, competindo ilegalmente com àquele que 

está regular que se submete a uma série de requisitos mínimos legais tais como capital social mínimo e manutenção adequada 

dos veículos, necessária à garantir a segurança do transporte indigitado. A mesma exigência imprescindível a todo 

transportador não atinge àquele que opera na clandestinidade, que possuindo total liberdade para operar o preço que bem 

desejar, numa concorrência desleal, que em alguns casos além do fato deste se encontrar inadimplente com relação às multas de 

transporte aplicadas pela inadequação à previsão legal regulamentadora do transporte em tela, e dada a omissão em suas 

obrigações, contribui para um provável aumento no índice de acidentes e sonegação fiscal por ser o serviço de transporte 

intermunicipal sujeito a tributação conforme preleciona o inciso II do artigo 155 da CF/88. Pretende-se com o parcelamento 

indigitado evitar a inadimplência do transportador junto ao Poder Público, propiciando àquele que não teria possibilidades de 

adimplir-se com os débitos de multas de transporte que possui neste DER-ES, a possibilidade de saneá-los, de igual forma 

proporcionando a estabilidade das condições econômicas do mesmo, que com sua regularidade no recolhimento dos valores das 

aludidas multas poderá renovar seu registro anualmente, conforme o disposto nos Decretos 3.288-N de 1992 e 4.090-N de 1997 

evitando inclusive a cassação de seu registro junto ao DER-ES. 

No aguardo da acolhida desta proposição, subscrevo 

Atenciosamente 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 003/2012 
 

Dispõe sobre parcelamento de débitos das empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias do transporte coletivo 

rodoviário intermunicipal de passageiros, inscritas ou não inscritas no CADIN e/ou na Dívida Ativa, observados os critérios 

ora estabelecidos e dá outras providências. 

 

Art. 1º Fica autorizada, nos autos dos processos administrativos em trâmite no Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado do Espírito Santo – DER-ES, a concessão de parcelamento, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, 

das dívidas de valores não superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), inscritas ou não no CADIN ou na Dívida Ativa 

Estadual, oriundas exclusivamente da aplicação de multas decorrentes da prestação do serviço de transporte coletivo rodoviário 

intermunicipal de passageiros, previstas nos Decretos nº 3.288-N, de 21/01/1992, e nº 4.090-N, de 26/02/1997. 

 

Art. 2º O valor total do débito, que incluirá obrigatoriamente os juros e multas incidentes até a data da concessão do 

parcelamento, terá seu montante dividido em parcelas, devendo a primeira ser recolhida no ato do deferimento do pedido de 

parcelamento. 

§ 1º As parcelas serão divididas em lotes de autos de infração e os valores transformados de Indice Tarifário do transporte 

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Espírito Santo para moeda corrente. 

§ 2º As parcelas serão pagas através de Documento Único de Arrecadação (DUA’s) e quitadas junto ao sistema bancário.  

 

Art. 3º Somente serão concedidos os parcelamentos solicitados por empresas devidamente registradas junto ao DER-ES, como 

concessionárias, autorizatárias ou permissionárias de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. 

Parágrafo único. O parcelamento desta lei somente será concedido a solicitações realizadas até 30/06/2012. 
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Art. 4º O pedido de parcelamento deverá ser formulado nos autos do processo administrativo e encaminhado ao Diretor Geral 

do DER-ES, devendo englobar os débitos da empresa para com o DER-ES, com exceção dos débitos inerentes a multas que 

sejam objetos de recursos junto ao Conselho de Transporte Intermunicipal (CTI) ou de ação judicial, que não poderão ser 

parcelados. 

Parágrafo único. Para a inclusão de débitos referidos no “caput”, deverá haver a desistência expressa do recurso, ou da ação 

judicial, conforme o caso. 

 

Art. 5º Para pleitear o parcelamento, deverá o requerente ou seu representante legal se dirigir ao DER-ES, onde preencherá 

requerimento próprio, conforme Anexo I, acostando a este, os seguintes documentos:  

I - cópia da carteira de identidade (RG) do(s) sócio(s) administrador(es) e no caso de empresário individual, cópia de idêntica 

documentação de seu representante legal;  

II - cópia autenticada do contrato social ou última alteração contratual consolidada, registrada em órgão competente; 

III - cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;   

IV - procuração com poderes específicos para solicitar o parcelamento nos termos da Lei, em caso de representação.  

 

Art. 6º O pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e seu inadimplemento é instrumento hábil e suficiente para 

inscrição do crédito no “CADIN” e na Dívida Ativa, dispensada a notificação ao infrator, devendo a exatidão dos valores 

parcelados serem objeto de verificação. 

 

Art. 7º Uma vez autorizado o parcelamento dos débitos pelo Diretor Geral do DER-ES, a empresa deverá firmar o “TERMO 

DE PARCELAMENTO DE DÉBITO”, conforme modelo do Anexo II desta Lei e será informada acerca do código específico 

para efeito de recolhimento dos valores. 

 

Art. 8º Firmado o compromisso de parcelamento, e após o pagamento da primeira parcela, a dívida da empresa, objeto do 

parcelamento, importará na imediata suspensão da exigibilidade do débito no “CADIN” Estadual.  

 

Art. 9º A inadimplência de qualquer das parcelas por mais de quinze dias após o vencimento implicará na rescisão do 

parcelamento e, por conseguinte, no vencimento antecipado das parcelas restantes. 

§ 1º - Havendo inadimplência no parcelamento, os débitos que o compõem não serão novamente contemplados por esta Lei.  

§ 2º - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo implicará na imediata inscrição no “CADIN” Estadual. 

 

Art. 10. A parte se compromete a informar e comprovar, a cada mês, ao DER-ES, responsável pelo controle dos pagamentos, 

que o depósito foi efetuado. 

Parágrafo único. A falta de informação e comprovação ao DER-ES acerca do pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, 

ou da última, poderá implicar na imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança, além da 

inscrição da empresa no “CADIN” Estadual. 

 

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

 

 

 

ANEXO I  

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO  

ILMO SR.(a) DIRETOR(a) GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO - DER-ES  

Recebido em ____/________/201__.  

__________________________________  

(Assinatura e Carimbo do Servidor)  

(Representante legal) ____________________________, Portador do RG nº ___________________________, da SSP/___, 

inscrito no CPF/MF sob o nº __________________________________, com endereço na 

___________________________________, Bairro _______, Complemento ____________, Município 
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________________________CEP ___________________, Telefone para Contato _________________________, nos termos 

da Lei Estadual nº XXXXX, de XXXXX, vem requerer o “Parcelamento” de seus débitos junto ao DER-ES. 

O requerente reconhece e está ciente:  

a) Que o pedido importa em confissão irretratável do débito e renúncia a qualquer recurso administrativo ou judicial, bem como 

dos já interpostos;  

b) Que deverá assinar Termo de Parcelamento de Débito;  

c) Que as informações prestadas são de sua inteira responsabilidade, ressalvado o direito do DER-ES, no sentido de promover 

diligências para apurar a exatidão de tais informações.  

Nestes termos, pede deferimento. 

Local e data:______________________  

_______________________________________  

(Assinatura com firma reconhecida por tabelião)  

ANEXO II  

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO  

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Autarquia Estadual, com 

sede na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.501, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES, adiante denominado DER-ES, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 04.889.717/0001-97, neste ato representado pelo seu 

Diretor-Geral, TEREZA MARIA SEPULCRE NETTO CASOTTI, doravante denominado simplesmente DER-ES, e, de 

outro, (Representante legal da Pessoa Jurídica) Portador do RG nº ____________________, da SSP/___, inscrito no CPF/MF 

sob o nº ________, com endereço na ___________________________, Bairro, Complemento _____________, Município 

________________________, CEP ___________________, Telefone para Contato __________________________, daqui por 

diante denominada apenas DEVEDOR(A), considerando o requerimento formulado nesse sentido, RESOLVEM, na melhor 

forma de direito, com base na Lei Estadual nº xxxxxxx, de xxxxxxx, celebrar o presente TERMO DE PARCELAMENTO 

DE DÉBITO, mediante o estabelecido nas condições constantes nas cláusulas seguintes:  

Cláusula 1ª:  

Por força do presente instrumento, o (a) DEVEDOR(A) declara que o DER-ES é seu legitimo credor em relação ao valor total 

de .................Indice Tarifário (IT) do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.  

Cláusula 2ª:  

O débito objeto deste Termo de Parcelamento foi consolidado em ___/_____/201__. 

Cláusula 3ª:  

O (a) DEVEDOR(A) declara-se ciente e de acordo que, para efeito de parcelamento, os créditos do DER-ES nele incluídos 

foram consolidados em cada exercício e os valores são atualizados pela variação do Indice Tarifário do transporte coletivo 

rodoviário intermunicipal de passageiros para estrada asfaltada no dia do efetivo pagamento.  

Cláusula 4ª:  

O débito constante deste instrumento é confessado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável, importando em confissão 

extrajudicial, nos termos dos arts. 348 e 353 do Código de Processo Civil.  
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Cláusula 5ª:  

O parcelamento da dívida especificada na Cláusula 2ª é deferido, pelo DER-ES, conforme Tabela 1, com o vencimento de 

cada parcela, no dia (_____) de cada mês, ou no dia útil imediatamente anterior, vencendo a última em ____/_____/_____.  

Cláusula 6ª:  

O (a) DEVEDOR(A) compromete-se a pagar as parcelas nas datas de respectivo vencimento através de DUA próprio, que 

poderá ser emitido através do site __________________ . 

Cláusula 7ª:  

Constitui motivo para a rescisão deste acordo, de pleno direito, independentemente de qualquer intimação, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, a falta de pagamento de qualquer das parcelas por mais de quinze dias após o vencimento. 

Cláusula 8ª:  

O pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e seu inadimplemento é instrumento hábil e suficiente para inscrição do 

crédito no “CADIN” e na Dívida Ativa, dispensada a notificação ao infrator, devendo a exatidão dos valores parcelados serem 

objeto de verificação. 

Cláusula 9ª:  

Na hipótese da não-realização de qualquer pagamento das parcelas ora ajustadas, na forma da Cláusula 7ª será revogado o 

correspondente despacho de Deferimento e cancelada a concessão do beneficio, implicando na antecipação do vencimento da 

integralidade das parcelas, a serem apuradas em uma única cota no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da inadimplência, 

nos termos da Lei Estadual nº xxxxxx de ____/____/____ .  

E por estarem assim acertados e de acordo, firmam o presente Termo de Parcelamento de Débito em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, todas assinadas e rubricadas, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.  

 

Vitória,____de ____de 201__.  

 

TEREZA MARIA SEPULCRE NETTO CASOTTI  

Diretor(a) Geral do DER-ES  

Devedor (a)  

Testemunhas:  

1 - (...)  

2 - (...)  

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

 

Empresa: 

 

................................................................................................................................... 

Registro : ............................................................................................................................. ...... 
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TABELA 1 

 

 

PARCELA 
MÊS/ 

ANO 
A.I. (NºS)  ART(s) TOTAL EM “IT” 

VALOR EM 

REAL (R$) 

DATA 

VENCIMENTO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

   TOTAL  (IT) (R$)   
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PROJETO DE LEI Nº 248/2011 
 

Altera a redação dos artigos 1º, 3º e 4º e revoga os artigos 2º e 5º da Lei nº 8.798, de 09.01.2008. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 8.798, de 09.01.2008, passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. Restaurantes, bares e similares ficam obrigados a afixar, Junto à porta de entrada principal do estabelecimento, ou na 

falta desta, em outro local de entrada, visível e de fácil leitura ao consumidor, cardápio com os respectivos preços de seus 

produtos.    

 

Parágrafo único. Os caracteres gráficos deverão ser escritos com tinta indelével e de tamanho que permita fácil leitura ao 

consumidor a uma distância de 01 (um) metro”. (NR)                        

 

Art. 2º O artigo 3º da Lei nº 8.798/08 passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. Em caso de descumprimento do disposto no artigo 1º, o infrator será advertido e, não sendo atendidas as exigências no 

prazo de 30 (trinta) dias, será aplicada multa de 50 (cinquenta Valores de Referência do Tesouro Estadual-VRTE.” (NR)   

 

Art. 3º O artigo 4º da Lei 8.798/08 passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 4º Será de competência do órgão de proteção e defesa do consumidor a fiscalização e a aplicação da sanção estabelecida 

nesta Lei”. (NR) 

                  

Art. 4º Ficam revogados os artigos 2º e 5º da Lei nº 8.798/08. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 12 de julho de 2011. 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem como escopo garantir ampla informação aos consumidores sobre os diferentes tipos de serviços e 

os preços praticados pelos estabelecimentos comerciais, notadamente, os restaurantes, bares e similares demonstrando total 

transparência. Com toda certeza, que o aprimoramento da prestação de informações aos consumidores de bares, restaurantes e 

similares, melhorará a relação de consumo atendendo tanto aos consumidores como aos proprietários desses estabelecimentos 

evitando, dessa forma, conflitos de interesses. Tal projeto é embasado no intuito de garantir aos consumidores amplo e prévio 

direito de informação, tendo sido elaborado como complemento Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação 

de cardápios e respectivos preços, na entrada principal de restaurantes, bares e similares, auxiliando de forma expressa a 

aplicação da Lei 8.798/2008. É mister esclarecer que o referido projeto encontra respaldado no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei Federal nº. 8.078/90), sendo certo que os Estados, por força do art. 24, V da CF e do art. 55 do CDC, são 

competentes para legislar sobre o tema. Encerrando a presente justificativa e cônscio de que o projeto de Lei será examinado e 

aprovado por encontrar-se revestido de elevado interesse público, solicitamos o apoio aos nobres pares desta Casa de Leis.  
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PROJETO DE LEI Nº 374/2011 
  

Denomina Maria Luzia de Aguiar Rocha “Lora”, a Quadra de Esportes anexa a Escola Estadual de Ensino Médio Bráulio 

Franco, no Município de Muniz Freire. 

  

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

  

Art. 1° - Fica denominado Maria Luzia de Aguiar Rocha “Lora”, a Quadra de Esportes anexa a Escola Estadual de Ensino 

Médio Bráulio Franco, no Município de Muniz Freire.  

  

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

  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de novembro de 2011. 

  

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

  

  

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa prestar homenagem à memória de Maria Luzia de Aguiar Rocha “Lora”, eis que trata-se de uma 

figura importante para a história do Município de Muniz Freire. Nascida em Muniz Freire – ES, no dia 07/10/1956, filha de 

Oliveira Sofister de Aguiar e Lacerda Côgo de Aguiar, “Lora”, como era carinhosamente chama por todos, residiu a Rua 

Capitão João Alves, por toda sua infância e adolescência. “Lora” foi aluna da Escola Bráulio Franco, onde sempre muito alegre 

e simpática conquistou varias amizades, que perdurou até o fim de sua vida. Casou-se com Manuel Carlos da Rocha, com quem 

teve dois filhos, Danilo Aguiar Rocha e Angélica Aguiar Rocha. Graduada pela Faculdade de Ensino Superior de Filosofia, 

Ciências e Letras de Alegre – ES, na década de 70. Foi funcionaria pública da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, onde 

exerceu diversos cargos, entre eles chefe do departamento do setor pessoal. Em 1993 começou uma luta contra o câncer de 

mama, onde contou com todo apoio e carinho da sua família e do povo Muniz-Freirense, ainda sim, continuou exercendo suas 

funções de Servidora Pública Municipal, enquanto pode. A história de sua família tem grande influência sobre a vida social e 

política do município onde viveu e hoje seu irmão, Henrique Côgo de Aguiar, está vereador e Presidente da Câmara Municipal. 

Sua vida sempre foi pautada pelo caráter e pela honestidade, o que lhe proporcionou um legado de amizades verdadeiras e um 

humor único. Faleceu em Maio de 1996, deixando como exemplo suas virtudes e a vontade imensurável de viver. Sem dúvida, 

é notório o reconhecimento do povo a memória de Maria Luzia de Aguiar Rocha “Lora”, pela forma empreendedora e 

dinâmica com a qual sempre pautou sua vida, merecendo, pois, a nossa justa homenagem. Com estas razões, submetemos à 

apreciação de Vossas Excelências a presente proposição, na certeza de que será aprovada. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº  406/2011 

Dispõe sobre a proibição de comercialização de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito 

Santo. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º A presente lei dispõe sobre a proibição da comercialização de sacolas plásticas, por estabelecimentos comerciais 

localizados no Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º O objetivo desta lei é fazer com que o consumidor não arque com as despesas relacionadas à distribuição de sacolas 

plásticas pelos estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Espírito Santo e buscar a conscientização da população 

dos efeitos maléficos das mesmas ao meio ambiente. 
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Art. 3º Os estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Espírito Santo promoverão a coleta e substituição das sacolas 

ou sacos plásticos, compostos por Polietilenos, Polipropilenos e similares utilizados nos referidos estabelecimentos para o 

acondicionamento e entrega de produtos e mercadorias aos clientes, mediante compensação, no período de 06 (seis) meses após 

a publicação desta lei. 

§ 1º - Entende-se por sacolas reutilizáveis aquelas que sejam confeccionadas em material resistente ao uso continuado, que 

suportem o acondicionamento e transporte de produtos e mercadorias em geral e que atendam a necessidade dos clientes. 

§ 2º - Este artigo é aplicável somente as sacolas e sacos fornecidos pelo estabelecimento comercial para pesagem e/ou 

embalagem de produtos perecíveis ou não. O objetivo do presente é acabar com o uso das sacolas plásticas e conscientizar a 

população dos efeitos maléficos ao meio ambiente. 

 

Art. 5º Os estabelecimentos comerciais de que trata a presente lei, ficam obrigados a fixarem placas informativas junto aos 

locais de embalagens de produtos e caixas registradoras, no prazo de 3 (três) meses após a entrada em vigor desta lei, com os 

seguintes dizeres: 

“SACOLAS PLASTICAS CONVENCIONAIS USADAS INADEQUADAMENTE NO MEIO AMBIENTE, LEVAM MAIS 

DE 100 ANOS PARA SE DECOMPOR. COLABOREM, DESCARTANDO-AS EM LOCAIS APROPRIADOS E USE 

SACOLAS REUTILIZAVEIS” 

 

Artigo 6º - Deixar de cumprir as obrigações previstas nesta Lei acarretará na aplicação da seguinte penalidade: 

I – Advertência; 

II – multa de 10 (dez) a 1000 (mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, por obrigação descumprida. 

 

Artigo 7º - A presente lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2011. 

José Esmeraldo 

Deputado Estadual 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo a proibição da comercialização de sacolas plásticas no Estado do Espírito Santo e 

prevê a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais, localizados no âmbito do Espírito 

Santo. Acabando com o uso sacolas plásticas e conscientizar a população dos efeitos maléficos ao meio ambiente. Por serem 

uma das formas mais comuns de acondicionamento dos resíduos comercial e doméstico, introduzidos em nosso país desde a 

década de 1970, os sacos de plásticos se tornaram muito populares, especialmente por conta de sua distribuição gratuita nos 

estabelecimentos comerciais. A ausência de regulamentação sobre o assunto possibilita situações de riso e de prejuízo para o 

consumidor, com o rompimento de sacolas, quebra de vidros e perda de produtos. Além de sérios prejuízos para o ecossistema, 

uma vez que o plástico das sacolas normais podem demorar até 500 (quinhentos) anos para se decompor, sendo um problema 

para o meio ambiente. Com a substituição das sacolas e sacos plásticos nos estabelecimento comerciais, haverá maior rapidez 

em conscientizar e acabar com o uso delas pelos consumidores. E para incentivar a prática os estabelecimentos comerciais 

deverão substituir por sacolas biodegradáveis composta por matérias que se degradam naturalmente, assim como a 

oxidegradavel. Ambas possuem aditivo para acelerar o processo de degradação. O impacto Ambiental do uso das sacolas ou 

saco plástico é acentuado elo descarte incorreto e pela falta de política adequada de reciclagem de resíduos pós-consumo. Desta 

forma, só será permitido à utilização no âmbito do Estado do Espírito Santo embalagens plásticas biodegradáveis e que possam 

se desintegrar no ambiente em um período de tempo determinado. Diante do presente, conto com a contribuição dos nobres 

Parlamentares para o aprimoramento deste projeto de lei por meio de intensa mobilização da Sociedade, do Governo para que o 

presente projeto de lei seja aprovado. 

. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 043 /2011 
 

Altera o art. 269 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 - Regimento Interno - que dispõe sobre a Tribuna Popular. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

 

Art. 1º O artigo 269 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno,  passa a vigorar acrescido do § 9º com 

a seguinte redação:  

 

Seção II 

Da Tribuna Popular 

Art. 269.  (...) 

(...)  

§ 9º Quando não houver quorum para manutenção da sessão na fase da Ordem do Dia, passar-se-á ao Grande Expediente, 

ficando garantida a realização da Tribuna Popular com qualquer número de deputados presentes. 

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

 

Palácio Domingos Martins, 12 de dezembro de 2011. 

 

Luzia Toledo 

Deputada Estadual - PMDB 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal medida deve-se ao fato de que a Tribuna Popular não pode deixar de ser realizada por falta de quorum na Ordem do Dia.  

 

Com a aprovação desta matéria, os convidados que comparecem à Assembleia Legislativa para utilização da Tribuna Popular 

não correrão o risco de ficar sem a palavra por falta do quorum. 

 

Na fase da Ordem do Dia, quando o quorum não for suficiente para abertura do Grande Expediente, mesmo assim estaremos 

garantindo a realização da Tribuna Popular. 

 

Acreditamos que essa medida vai ao encontro dos interesses da população que comparece a esta Casa neste importante 

momento cívico. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 421/2011 
 

Torna obrigatória a inclusão da informação quanto à existência de cloreto de sódio nos rótulos e embalagens dos gêneros 

alimentícios produzidos no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º - Os rótulos e as embalagens dos gêneros alimentícios destinados ao consumo humano e produzidos no âmbito do 

Estado do Espírito Santo deverão conter informações sobre a quantidade de cloreto de sódio existente no respectivo produto e o 

percentual deste em relação à quantidade diária de ingestão recomendada pelo Ministério da Saúde.  

 

Art. 2º - O descumprimento ao que dispõe a presente lei sujeitará o estabelecimento infrator às seguintes e sucessivas sanções: 
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I – advertência, mediante notificação, para que promova a regularização da pendência no prazo de trinta dias úteis, com 

imediata apreensão da mercadoria em condição irregular; 

II - multa no valor de 1.000 (um mil) VRTE’s por cada notificação não cumprida, 

III - Proibição de circulação ou venda de novos produtos idênticos ao apreendido até a sua regularização, após a terceira 

reincidência, não obstante a aplicação das demais sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor; 

 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2011. 

Solange Lube 

Deputada Estadual - Líder do PMDB 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição foi inspirada no Projeto de Lei de autoria do Deputado Estadual Kennedy Nunes, em trâmite na 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sendo relevante o mérito da questão aventada em benefício da saúde pública. É fato 

que a hipertensão arterial constitui hoje uma das principais doenças que acometem os homens, estimando-se que cerca de um 

bilhão e meio de pessoas enfrentam tal moléstia, que mata mais de sete milhões de pessoas anualmente.  Nesse contexto, a 

hipertensão arterial sistêmica pode ser considerada um dos principais fatores de risco para a vida do indivíduo, a qual pode 

trazer complicações como doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico isquêmico e hemorrágico, doença renal 

hipertensiva, entre outras. A hipertensão primária é consequência de uma interação entre fatores genéticos, nutricionais (sódio, 

obesidade, alcoolismo, potássio, cálcio) e psicossociais (tensão emocional, estresse, sedentarismo), sendo que um dos 

marcadores mais importantes para essa patologia, além da história familiar, é o consumo de sódio elevado, ou seja, o uso 

abusivo do sal na dieta - na medida em que há o aumento do consumo de sal há também o aumento da pressão arterial.  Muitos 

consumidores têm sua saúde prejudicada por não terem a devida informação sobre a exata quantidade de cloreto de sódio nos 

produtos que consomem, imaginando que determinados produtos sequer contém sal, quando de fato o contêm em grande 

quantidade. A adição do sal de cozinha aos alimentos no momento da refeição não é o único problema, pois a maior quantidade 

de sal na dieta provém de pratos preparados e pré-cozidos, incluindo pão, carnes processadas, embutidos, além dos cereais 

matinais.  A redução do consumo de sal pela população pode ser vista como uma das medidas que apresenta o melhor custo 

benefício para a saúde individual e coletiva. Essa medida simples pode ser muito eficaz no combate não só da hipertensão, mas 

de diversas outras doenças que surgem em decorrência da maior resistência vascular periférica.  O objetivo do presente Projeto 

de Lei é garantir ao consumidor o acesso à correta informação, uma vez que, a partir disso, terá condições de optar por 

alternativas mais saudáveis para sua dieta.  Isso posto, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste 

importante tema de saúde pública em favor do consumidor capixaba. 


