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PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 024/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação dessa 
Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que 
“Autoriza a extinção do Fundo Especial de 
Apoio ao Programa Interior Capixaba – 
FUNDER, criado pela Lei nº 10.581, de 05 de 
outubro de 2016”, o qual instituiu o Programa 
de Melhorias da Infraestrutura Rodoviária do 
Interior do Estado do Espírito Santo – 
Programa Interior Capixaba e criou o Fundo 
Especial de Apoio ao Programa Interior 
Capixaba. 
 

Salienta-se que a extinção do FUNDER, 
criado no ano de 2016, faz-se necessária 
tendo m vista que até a presente data não 
houve movimentação orçamentária e 
financeira no referido fundo junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Fato 
este que inviabiliza, assim, a sua manutenção. 
Vale ressaltar que, conforme informações da 
Subsecretaria de Estado de Captação de 
Recursos – SUBCAP, o FUNDER não obteve 
êxito para um novo financiamento e, ainda, 
não há previsão em LOA para utilização de 
recursos no exercício de 2019. Desta feita, 
sugere-se o encerramento do fundo em 
epígrafe. 
 

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/ES, 18 de março de 2019. 
 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 197/2019 
 

Autoriza a extinção do Fundo 
Especial de Apoio ao Programa 
Interior Capixaba – FUNDER, 
criado pela Lei nº 10.581, de 05 
de outubro de 2016. 

 
Art. 1º Fica autorizada a extinção do Fundo 
Especial de Apoio ao Programa Interior 
Capixaba - FUNDER, criado pela Lei nº 10.581, 
de 05 de outubro de 2016, cabendo ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Espírito Santo – DER/ES adotar os 
procedimentos necessários para realizar a 
extinção do referido fundo.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 027/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 10/2019, que “Estabelece 
normas para os hotéis, pensões, motéis, flats e 
similares que ofereçam serviço de 
hospedagem, disponibilizarem para seus 
hóspedes, sem qualquer acréscimo no preço 
da hospedagem, café da manhã (desjejum) 
adequado ao consumo por portadores de 
diabetes”, de autoria do Deputado Dr. Rafael 
Favatto, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 20/2019, 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) e 
a Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao 
apreciar os aspectos constitucionais, Identificador: 320037003200340034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


