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REQUERIMENTO Nº ______/2019 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

O Deputado Sergio Majeski e os demais deputados abaixo assinados, com base no Art. 

17, inciso XXXIV e §2º do Regimento Interno, requerem a Vossa Excelência a necessária 

autorização para a formação de um grupo parlamentar de caráter suprapartidário, denominado 

FRENTE PARLAMENTAR PARA DISCUTIR A REGIÃO METROPOLITANA DA 

GRANDE VITÓRIA, com o objetivo de debater, propor projetos e incentivar ações voltadas à 

região, em temas como a educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, saneamento básico, 

empregabilidade, acesso ao esporte, cultura, direito à cidadania, dentre outros.  

 

 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

 
A região metropolitana da Grande Vitória é formada pelos municípios de 

Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, e possui área de 2.331 km². 

Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, em 2010, possuía um grau de urbanização 

de 98% e cerca metade da população estadual residia na região. A população do município-

núcleo da RM, Vitória, correspondia, em 2010, a 19% da população metropolitana e a taxa de 

crescimento da população entre 2000 e 2010, foi de 1,61% ao ano. 

 
 Com o objetivo de integrar as políticas de interesse comum e promover o 

desenvolvimento social, cultural e econômico; a melhoria da qualidade de vida; a cooperação dos 

diferentes níveis de governo e o planejamento integrado no âmbito das funções públicas de 

interesse comum; e a redução das desigualdades sociais e econômicas, foi instituída a Região 

Metropolitana da Grande Vitória - RMGV, por meio da lei complementar n° 58, de 21.02.1995 e 

o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória – COMDEVIT, pela lei nº 

318, de 17.01.2005. 

 

Buscando discutir e propor soluções para os problemas enfrentados pelos municípios 

que compõem a região, como: a falta de segurança e os altos índices de violência, os problemas 

ambientais como a destinação dos resíduos sólidos e efluentes, a poluição atmosférica, a falta de 

saneamento básico, os problemas no transporte público e na saúde, dentre diversos outros, 

propomos a criação desta frente tendo em vista a importância da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo no fortalecimento dos debates sobre os temas supracitados, visando 

ampliá-los e para que sejam propostas políticas públicas entre os governos, os políticos, a 

iniciativa privada, as organizações não governamentais e a sociedade em geral.  

 

 
 

 

 

 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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