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REQUERIMENTO N.º            /2019 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

A Deputada que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. 
Exª, após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis, de um Voto de 
Congratulação ao Governo Federal, na pessoa do Ministro de Estado de 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pelo lançamento do projeto-piloto do Documento 

Eletrônico - DT-e, no Estado do Espírito Santo.  

 
Essa nova tecnologia, que foi implantada em fase de testes no último dia 27, em Vila 

Velha, região metropolitana do Espírito Santo, permitirá a unificação de cerca de 20 

documentos que são exigidos para operações de transporte de carga no país. 
 
 O documento, que é um grande avanço, vai simplificar procedimentos 

administrativos para evitar as longas filas e acabar com o tempo de parada nos postos de 
pesagem, nas operações de fiscalização e em procedimentos burocráticos. 

  

Tudo indica que o projeto alcançara o objetivo de desburocratizar a operação de 
transporte de carga e trará grandes benefícios para o nosso Estado.  

 
Um dos maiores benefícios de sistemas inteligentes como o Dt-e é o fato de poder 

conectar diretamente o transportador com o embarcador, o que acarretara a redução do 
tempo de viagem e os custos operacionais além de dar eficiência à logística. 

 
Esses avanços tecnológicos nos enchem de orgulho, por isso nos alegramos e 

rendemos nossas homenagens a essa grande conquista. 
 

Requer ainda que da manifestação desta Casa, seja dada ciência ao 
homenageado, no seguinte endereço:  

 
Ministério da Infraestrutura - Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - 6º Andar – 
Sala 600 – CEP - 70.044-902 - Brasília – DF 

 
 

Sala das Sessões, ___ de _____ de 2019. 
 

Janete de Sá 
Deputada Estadual-PMN 
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