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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA

PROJETO DE LEI Nº 326/04

Ementa: Inclui no Plano
Rodoviário Estadual, a Estrada que
liga a BR 259 ao Terminal
Rodoferroviário de Cargas, que está
sendo construído no Distrito de
Baunilha na localidade denominada
Maria Ortiz, Município de Colatina,
ES.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º - Fica incluída no Plano Rodoviário
Estadual a estrada que liga a BR 259 ao Terminal
Rodoferroviário de Cargas que está sendo construído
no Distrito de Baunilha, na localidade denominada
Maria Ortiz, Município de Colatina, ES.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2004.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual – PSB

JUSTIFICATIVA

Meus nobre e queridos Pares, conforme é do
conhecimento de V.Exªs está sendo construído no
Município de Colatina, ES, mais precisamente na
localidade denominada Maria Ortiz no Distrito de
Baunilha, um Terminal Rodoferroviário de Cargas, o
qual simplesmente está sendo chamado de
“TERMINAL DE COLATINA”.

Ocorre que, tendo em vista o trecho de
Estrada que liga a BR 259 ao referido Terminal ser
uma Estrada Municipal, tem-se claro que, se faz
necessário a inclusão daquela Estrada no Plano
Rodoviário Estadual,, vez que, a
importância/benefício daquele Terminal não será
somente para o Município de Colatina, ES, mas sim,
para todos aqueles que transportam cargas originadas
nas Rotas Noroeste, Central e Litorânea de nosso
Estado do Espírito Santo.

Aliado aos fatores acima, podemos destacar
ainda, que a melhoria daquela via de acesso se faz
urgente e necessária face as condições que a mesma
encontra-se, somando-se a isto, podemos também
dizer que, é nosso dever enquanto parlamentar,

primarmos pela melhoria da infra-estrutura viária e de
transportes, principalmente quando trata-se da
otimização do transporte de cargas naquela Região
Norte.

Diante das assertivas acima, venho solicitar
o apoio imprescindível dos Dignos Pares, para que
seja aprovado o presente Projeto de lei, o qual tenho
certeza, será de grande alcance e interesse social.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2004.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual – PSB

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.209

Autoriza a transposição do prazo da Comissão
Especial (para discutir e analisar programas de
integração econômica, social e cultural com os

estados brasileiros e outros países, prioritariamente os
pertencentes ao Mercosul).

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, XXVI, combinado com o
artigo 49, § 10 do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 1600, de 11.12.1991,  promulga a
seguinte Resolução:

Art. 1º Fica autorizada a utilização na
Sessão Legislativa de 2005 (Terceira  Sessão
Legislativa Ordinária da Décima Quinta Legislatura),
do prazo de funcionamento da Comissão Especial,
criada pela Resolução nº 2.181, de 15.6.2004.

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

Palácio Domingos Martins, em  30 de
novembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 2.210

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada pela
Resolução nº 2.181, de 15.6.2004,para discutir e

analisar programas de integração econômica, social e


