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Projeto de Lei n.º: 282/2018 

Autor (a): Padre Honório 

Assunto: Declara de utilidade pública a Pequena Comunidade de Jesus-PCJ. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

 

Atendendo a determinação do ilustre Procurador Geral constante no, 

após analise da documentação juntada foi constatado a falta do documento exigidos 

no inciso IV do art. 2º, da Lei Estadual nº 10.455/2015 (alterada pela Lei nº 

10.584/2016) 

 

Constata-se que o documento exigido no IV do art. 2º da Lei Estadual nº 

10.455/2015 (alterada pela Lei nº 10.584/2016) não foi juntado, qual seja: 

 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência 

na área. 

 

 

Tal atestado é imprescindível para aprovação da matéria. 

 

Recentemente um projeto de lei, que não continha esse mesmo documento 

foi aprovado nesta Casa de Lei, entretanto foi vetado pelo Governo por não atender a 

legislação correlata. 

 

Assim não se trata de preciosismo, mas de zelo com a proposição do nobre 

deputado para que na hora da sanção o projeto não seja vetado por falta de 

documento exigido legalmente. 
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Desta feita se faz necessário “atestado de atuação em conformidade com 

os objetivos estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na 

área” para validação da presente proposição. 

 

Submeto essas constatações e solicitações acima para instrução regular do 

feito ao superior crivo de Vossa Senhoria. 

 

Vitória/ES, 09 de novembro de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa  
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