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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Vitória, 05 de fevereiro de 2015. 

 

MENSAGEM Nº 23/2015 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa: 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 
 

 Submeto ao exame dessa Casa de Leis o 

incluso projeto de lei onde proponho a 

prorrogação por dez anos do prazo previsto na 

Lei nº 9.401, de 25.02.2010, que alterou o prazo 

para o Município de Vitória concluir a 

regularização fundiária da ocupação da área 

urbana que lhe fora doada pelo Estado pela Lei 

nº 7.821/2004. 
 

 Esta proposição se justifica em razão das 

dificuldades encontradas pela PMV para 

legitimar a atuação municipal no processo de 

regularização das áreas de doação nos prazos 

estipulados nas Leis nº 8.390, de 27.10.2006 e 

9.401 de 25/02/2009, também de prorrogação. 
 

 As áreas referidas para a regularização 

fundiária compreendem a Poligonal 11 do 

Programa Terra Mais Igual, reunindo os bairros 

Andorinhas, Santa Marta, Joana D’Arc e parte da 

comunidade Mangue Seco. 
 

 Na expectativa de contribuir para a 

regularização das áreas mencionadas, o Governo 

do Estado solicita a essa Casa de Leis o apoio 

necessário ao atendimento formulado pelo 

Prefeito Municipal desta Capital, aprovando o 

projeto de lei anexo. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 53/2015 

 

Prorroga para a regularização 

fundiária da área doada pelo 

Estado do Espírito Santo ao 

Município de Vitória. 

 

 Art. 1º Fica prorrogado por mais 10 (dez) 

anos o prazo estabelecido no artigo 1º da Lei nº 

9.401, de 25.02.2010 que alterou o artigo 1º da 

Lei nº 8.390, de 25.10.2006, que alterou o artigo 

4º da Lei nº 7.821, de 05.07.2004, para o 

Município de Vitória concluir a regularização 

fundiária da ocupação da área doada. 

 

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

sua publicação. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 3.931 

 
Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para 

investigar as denúncias de poluição atmosférica, 

suas causas e efeitos, com ênfase para os danos 

causados à saúde da população e ao patrimônio 

público e privado, deste Estado do Espírito 

Santo, por meio de partículas emanadas de 

indústrias, veículos e outras fontes, conhecida 

como “Pó Preto”. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 

59 do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica criada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, constituída de 05 

(cinco) membros, para no prazo de 90 (noventa) 

dias, investigar as denúncias de poluição 

atmosférica, suas causas e efeitos, com ênfase 

para os danos causados à saúde da população e 

ao patrimônio público e privado, deste Estado do 

Espírito Santo, por meio de partículas emanadas 

de indústrias, veículos e outras fontes, conhecida 

como “Pó Preto”. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 


