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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 121/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a igualdade das premiações, para homens e 

mulheres, nas competições esportivas realizadas, 

apoiadas e/ou patrocinadas por órgãos e entidades 

do Poder Público Estadual.” 

 

O princípio da igualdade está consagrado no 

art. 5º da Constituição Federal, e a igualdade entre 

gêneros está expressa no inciso I, deste artigo: 

“homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações nos termos desta Constituição”. 
 

Entretanto, não obstante as grandes 

conquistas da luta das mulheres pela igualdade, o 

esporte ainda é um ambiente marcado pela 

desigualdade de gênero, evidenciada na disparidade 

de premiações oferecidas aos competidores do sexo 

feminino e masculino. 
 

Com a presente proposição buscamos 

oferecer o tratamento de igualdade de gênero nos 

eventos esportivos, através da paridade em 

premiações concedidas por entidades que se 

beneficiam de quaisquer recursos provenientes do 

Poder Público estadual, visando corrigir as 

assimetrias que se consolidam e se naturalizam na 

sociedade ao longo da história.  
 

Assim, também poderemos oferecer aos 

atletas, gestores esportivos e aos promotores das 

demais competições, em qualquer parte do país ou do 

mundo, o exemplo do Estado do Espírito Santo na 

construção de uma sociedade mais fraterna e 

igualitária.  
 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 24 de agosto 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 231/2018 

 

Dispõe sobre a igualdade das 

premiações, para homens e 

mulheres, nas competições 

esportivas realizadas, apoiadas e/ou 

patrocinadas por órgãos e entidades 

do Poder Público Estadual.  

 

Art. 1º A concessão de apoio, patrocínio, ou outra 

forma de emprego de recursos públicos estaduais, 

diretamente ou por meio de entidades que se 

beneficiem destes recursos, para a realização de 

competições esportivas no Estado do Espírito Santo, 

fica condicionada à igualdade na premiação 

concedida aos atletas do sexo feminino e masculino.  

 

Parágrafo único. Fica ressalvada a possibilidade de 

premiações diferentes para os casos de categorias 

distintas, dentro de uma mesma competição, 

mantendo-se a igualdade entre os gêneros que 

competem na mesma categoria.   

 

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

publicação.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 122/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º e § 3º da Constituição 

Estadual, as razões do VETO PARCIAL ao 

Autógrafo de Lei nº 108/2018, que “Dispõe sobre a 

apresentação prévia do Selo GNV do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO e outros requisitos no abastecimento de 

Gás Natural Veicular – GNV pelos postos de 

abastecimento de combustível”, de autoria do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, referente ao Projeto 

de Lei nº 16/2017, para cumprimento das 

formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar e a análise técnica realizada 

pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON), o Instituto de Pesos e 

Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM), ao 

apreciar os aspectos técnicos, manifestou-se pelo veto 

ao art. 2º do presente Autógrafo de Lei, expondo que, 

dentre as suas competências legais estabelecidas na 

Lei Complementar Estadual nº 343/2005 e no 

Convênio de Cooperação Técnica firmado com o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), não estão incluídas estas Identificador: 310035003000360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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atribuições previstas no Autógrafo de Lei, conforme 

descritas a seguir:  
 

“Em relação ao Sistema de GNV (Gás 

Veicular Natural) e seus componentes, 

o Ipem/ES, por meio do Convênio de 

Delegação de Competência firmado 

Inmetro, atua em 05 (cinco) frentes: 

 

1) Fabricação de Cilindros de Alta 

Pressão e Armazenamento de Gás 

Metano Veicular (GMV) - Os cilindros 

de alta pressão para armazenamento 

de gás combustível veicular são 

certificados compulsoriamente por 

organismos certificadores de produto. 

A abrangência da fiscalização do 

Ipem/ES para esse produto se dá em 

locais onde esses sejam fabricados ou 

comercializados. Também é possível 

verificar a comercialização de 

produtos em instaladores de sistemas 

de GNV. 

2) Instalação de Sistemas de GNV - Os 

instaladores de sistemas de GNV 

necessitam de registro junto ao 

Inmetro para funcionarem. Por meio 

do IPEM-ES é feita verificação de 

acompanhamento nas empresas 

instaladoras, a fim de conceder ou 

renovar o registro junto ao Inmetro. 

Além disso, o Ipem/ES realiza a 

fiscalização das instaladoras para 

evidenciar o cumprimento da 

legislação.  

3) Componentes Para Instalação do 

Sistema de GNV - Os componentes de 

sistemas de GNV (válvulas, tubos de 

alta pressão, duto de baixa pressão, 

redutor de pressão, indicador de 

pressão, suporte do cilindro e sistema 

de ventilação) são certificados 

compulsoriamente no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade - SBAC. O Ipem/ES 

fiscaliza esses produtos nas fábricas, 

locais de comercialização e nas 

oficinas de instalação e manutenção 

de sistemas de GNV. 

4) Requalificação de Cilindros de 

GNV - A requalificação de cilindros de 

GNV, serviço obrigatório e que deve 

ser realizado no cilindro a cada 5 

(cinco) anos, é composta por inspeção 

e ensaio do cilindro para detecção de 

irregularidades que impossibilitem a 

continuidade de seu uso. O Ipem/ES 

realiza a verificação de 

acompanhamento nas oficinas, a fim 

de conceder ou renovar o registro 

junto ao Inmetro. Além disso, o 

Ipem/ES realiza a fiscalização das 

oficinas para evidenciar o 

cumprimento da legislação.  

5)Medidores de Gás Automotivo - Os 

medidores de gás automotivo (sistema 

destinado a medir continuamente 

quantidade de gás comprimido, sendo 

dotado de dispositivo de medição que 

emite sinais proporcionais à 

quantidade mensurada, sendo tais 

sinais decodificados e computados por 

aparelhagem eletrônica que visualiza 

a entrega bem como total a pagar 

relativo ao preço unitário 

predeterminado) são 

verificados/fiscalizados pelo Ipem/ES. 

A verificação é de caráter obrigatório, 

sendo efetuada anualmente ou sempre 

que o equipamento sofrer um reparo 

ou passar por manutenção.” 

 

Além disso, o IPEM ressaltou que o 

“Convênio de Cooperação Técnica 

firmado com o Inmetro estabelece 

que toda a receita resultante das 

atividades delegada se dará por 

intermédio de Guias de Recolhimento 

da União – GRU”. 

 

A Procuradora Geral do Estado 

(PGE) ao proceder a manifestação 

jurídica em relação aos aspectos 

constitucionais, ressalvou que a 

previsão contida, especificamente, no 

artigo 1º do Autógrafo de Lei “já é 

objeto de disciplina em Legislação 

Federal, sendo ainda objeto de 

legislação semelhante editada no 

Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 

16.649, de 12/01/2018), não se 

vislumbrando óbice à sua sanção”. 

 

Face às razões expostas, se impõe a decisão 

do veto parcial ao Autógrafo de Lei nº 108/2018, 

art. 2º, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

16/2017. 

 

Vitória, 27 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 127/2018 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso Identificador: 310035003000360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


