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PROJETO DE LEI Nº 146/2017 
 

Dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis terem ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas 

educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais, em 

consonância com parágrafo único do artigo 53 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

Parágrafo Único.                                                                                                                              

                                                                                      

Art. 2º. A ausência de pais ou responsáveis por alunos com baixa frequência escolar, baixo desempenho escolar ou com problemas 

comportamentais às reuniões escolares deve ser comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público da infância e 

da juventude para apuração do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e, eventualmente, da ocorrência de crime de 

abandono intelectual. 

Parágrafo único. Para fins deste dispositivo, compreende-se por: 

I – aluno com baixa frequência escolar aquele que ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do número de faltas permitidas por lei por ciclo ou 

ano letivo; 

II – aluno com baixo desempenho escolar aquele cujo rendimento o encaminhe a estudos de recuperação em mais de uma disciplina; 

III – aluno com problemas comportamentais aquele mencionado em ocorrências disciplinares ou que tenha praticado atos infracionais no 

ambiente escolar ou relacionados à escola; 

 

Art. 3º.                                                    

 

Palácio Domingos Martins, 19 de abril de 2017. 

 

_____________________________________ 

Esmael de Almeida 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

         227    C               R  ú      F             B             z      “                                               gurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, co                                 à         ”  R    h                                            j     

da família, da sociedade e do Estado com vistas a atingir a meta de garantir o futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens.  

A escola tem papel fundamental no ensino da criança e do adolescente e é por isso que os pais precisam participar do dia a dia escolar de 

seus filhos. Quanto mais os pais estiverem presentes nas reuniões escolares, mais poderão acompanhar o que a escola tem oferecido e como 

está evolução ou não do seu filho. Assim, os mesmos terão espaço para participar também do processo de formação pedagógico e proposta 

educacional dada pela escola. Também ficarão por dentro do conteúdo que é replicado aos filhos, saberão quem são os professores, a 

formação pedagógica e, além disso, quais são os princípios que a escola ministra ao aluno. Estou certo que a interação entre escola e família 

influênciará diretamente nos resultados do aluno dentro de sala de aula. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67592&arquivo=Arquivo/Documents/PL/101808820722102018-assinado.pdf#P67592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67592&arquivo=Arquivo/Documents/PL/101808820722102018-assinado.pdf#P67592
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/600651-143355698928112018(2518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/600651-143355698928112018(2518).pdf
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PROJETO DE LEI Nº 287/2017 
 

Confere ao Município de Domingos Martins o título de  “C                   M        B k ”  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Artigo 1º - É              M            D        M                    “C                   M        B k ”  

 

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

 

Palácio Domingos Martins, 11 de julho de 2017 

 

Luzia Toledo 

Deputada Estadual-PMDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O mountain bike é uma modalidade ciclista que cresceu bastante nos últimos anos aumentando consideravelmente o número de adeptos. 

Praticada por pessoas que gostam de esportes ao ar livre, gostam de bicicletas, de pedalarem em grupos e têm disposição para acordarem 

cedo num sábado ou mesmo num domingo, para curtirem o belo visual dos campos, de se aventurarem pela natureza explorando belas 

paisagens sobre uma bike.. 

O mountain bike promove essa interação com meio ambiente e a natureza proporcionando ao praticante uma agradável sensação de 

liberdade, de bem-estar com o frescor do ar puro dos campos batendo no rosto, livre de barulhos, poluições e das confusões de sons e o 

trânsito das cidades. 

Por isso mesmo o mountain bike é bem diferente do ciclismo urbano, ao oferecer essa oportunidade de enxergarmos a beleza da natureza nos 

pequenos detalhes que por vezes são simplesmente esquecidos, mas que estão ali no dia a dia o tempo todo. 

Além de ser uma opção de lazer, divertimento é também uma excelente atividade física. Os benefícios desta prática esportiva são muitos e 

dentre eles podemos destacar: 1.º É uma atividade que combate o estresse;2.º Ajuda no emagrecimento; 3.º Trabalha grandes grupos 

musculares das pernas;4.º Estimula a contração do abdômen, melhora a postura;5.º É um exercício aeróbico  que ajuda a fortalecer o coração, 

reduzindo assim as chances de desenvolver doenças cardiovasculares. 

A região Domingos Martins sem dúvida é uma daquelas regiões em que você pedala e fica pen     : “               é      h              

                       k !” 

A região é linda, o clima é perfeito – um dos melhores do mundo. E a geografia proporciona o mais puro e verdadeiro Mountain bike. 

Estas qualidades tornaram o município um dos municípios onde mais se prática o esporte no estado, contando com milhares de percursos, 

terreno acidentado, com montanhas e muitas as trilhas em matas, que dão ao atleta e ao ciclo turista de Montain bike o conjunto perfeito para 

a prática da modalidade, que inclusive é olímpica. Se não bastasse todas estas características, os praticantes locais se mobilizaram em grupos 

para que pudessem organizar eventos, tanto de ciclo turismo quanto de competições, atraindo milhares de amantes deste esporte ao 

município. O município foi pioneiro no estado do Espírito santo com a criação do primeiro circuito de Ciclo Turismo CICLO CIDADE DO 

VERDE através da lei N°  e da primeira rota de ciclo turismo a Rota Ipê Amarelo, com a Lei municipalN ° , que tem em seu trajeto mais de 

150 Mudas de Ipê plantadas pelo grupo MTBCCV ( Montain Bike Clube Cidade do Verde) em parceria com a Kebis Biscoitos caseiros. 

 Dentre os eventos anuais estão o Pedal(passeio) Cidade do Verde, que atrai mais de 500 ciclistas em um único fim de semana, o Passeio 

Ninho do Jacu na região de aracê, o Pedal do Chucrute, que em 2016 contou com 630 participantes , o Pedal do Morango que em 2017 

obteve a marca de 500 ciclistas, o Pedal Outubro Rosa em uma homenagem as mulheres, o Pedal Novembro Azul, O Pedal de Natal que 

distribui presente e doces as crianças pelas cidades, dentre outros tantos passeios independentes já realizados por empresas especializadas 

neste tipo de turismo. No campo das competições, o município também é campeão. Já foi palco de Estaduais tanto das modalidades de XCO( 

o Cross country olímpico) , do estadual de Maratona, do XCO Cidade Do Verde que é destaque estadual, o Xterra( competição Nacional), o 

Survivor de várias etapas, o Desafio Pedra Azul na região de Arace, e neste ano o município conquistou por merecimento o Estadual de XCO  

e Campeonato Brasileiro de XCO, um feito digno de louvores, evento este que só acontecer uma vez ao ano e que é a primeira vez que 

acontece no Espírito Santo. Neste brasileiro por exemplo estavão presentes atletas que disputaram as Olimpíadas no Rio 2016. Por estes e 

pelos aproximados 5000 ciclistas anuais que pedalam pela região maravilhosa de Domingos Martins há de se dar o devido crédito ao 

município como Capital Estadual do Montain Bike. 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se de parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição em epígrafe, de iniciativa da 

D                   z   T         j       ú               “D         Município de Domingos Martins Capital Estadual de Mountain 

B k ”  A    é                       02/08/2017                        S                       07/08/2017                     o Diário do 

Poder Legislativo – DPL datado do dia 15/08/2017, à página 39. Por fim, o projeto de lei veio a esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação para exame e parecer, nos termos do artigo 41, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). É o relatório. PARECER DO RELATOR DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. Pelo prisma da constitucionalidade, não há 

http://saudesporte.com.br/o-estresse/
http://saudesporte.com.br/category/emagrecimento/
https://cafenatrilha.com.br/mountain-bike-xco-circuito-cidade-do-verde/
https://cafenatrilha.com.br/mountain-bike-xco-circuito-cidade-do-verde/
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quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o Projeto de Lei em análise trata de matéria de competência legislativa remanescente dos 

Estados Federados, consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal. Ademais, o art. 19, IV, da Constituição Estadual, assim 

         : “A    19”  C                              os princípios estabelecidos na Constituição Federal: (...)  

 

IV – exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 

peculiaridades. De igual modo o artigo 141, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, assim dispõe:  

 

“A    141”  A A                                                                                     :  

 

I – (...)  

 

II –    j           ”               -se cristalino haver compatibilidade da presente hipótese normativa com os textos acima transcritos. 

Constatada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, verificamos pela exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos 55, 56 e 61,  

 

III, todos da Carta Estadual, em que a espécie normativa adequada para tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em 

sintonia com a Constituição Estadual. Quanto à iniciativa da matéria em apreço, concluímos por sua subjunção aos preceitos constitucionais 

constantes do artigo 63, caput, da Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente para legislar:  

 

“A    63  A                                                           A                          G                        T  bunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos ci                                                      C            ” 

 

tucional a presente propositura, no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo, por não se tratar de 

matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 

63 da Constituição Estadual ou art. 61, § 1º, da Constituição da República. O quórum para aprovação da matéria e o respectivo processo de 

votação serão os estabelecidos nos arts. 194 e 200, I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). Quanto ao regime inicial de tramitação 

verificamos que o mesmo deve ser o ordinário, conforme art. 148, II, do Regimento Interno. Assim sendo, não se verifica qualquer 

inobservância às regras e princípios, direitos e garantias, de caráter material, previstos nas Cartas Magnas Estadual e Federal, em especial os 

prescritos no art. 5º desta. Pelo mesmo prisma, a teleologia da proposição em análise não colide com a isonomia, o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito ou a coisa julgada. Demais disso, não resta caracterizado vestígio de desvio de poder ou excesso de poder legislativo, pois, 

reafirme-se, o Projeto objetiva, tão somente declarar o Município de Domingos Martins Capital Estadual de Mountain Bike. Quanto à técnica 

legislativa, a propositura atende as normas estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 95/1998, com as alterações introduzidas pela 

Complementar Federal nº 107/2001, que dispõem sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 

parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. A Diretora 

de Redação, no âmbito de suas atribuições, realizou estudo de técnica legislativa da proposição em epígrafe, constante à fl. 11 dos autos, o 

qual concluímos por sua adoção. Quanto à compatibilidade com o Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009 e respectivas alterações) e a 

legislação infraconstitucional pertinente, não foi encontrado nenhum vício que macule a tramitação ordinária do processo legislativo do 

projeto de lei em apreço. Referentemente à vigência da lei no tempo, segundo a Lei Complementar nº 95/98, será a mesma indicada de forma 

expressa e de modo con                 z    z                            h           h                                        “         

                               ”                       h        ú                                                 

Desta forma, resta claro que a presente proposição está de acordo com os dispositivos acima citados, podendo assim seguir sua regular 

tramitação nesta Casa de Leis. Nesses termos, sugerimos aos nossos Ilustres Pares desta douta Comissão permanente a adoção do seguinte:  

 

PARECER N.º 456/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 287/2017, de autoria da Deputada Estadual Luzia 

Toledo.  

Plenário Rui Barbosa, em 10 de outubro de 2017.  

 

GILDEVAN FERNANDES Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Relator JANETE DE SÁ RAQUEL LESSA 

 

Parecer n.º 013/2018, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/584011-

18121417072018(112).pdf 

 

Parecer n.º 044/2018, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/598465-

153546859520112018-assinado.pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/584011-18121417072018(112).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/584011-18121417072018(112).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/598465-153546859520112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/598465-153546859520112018-assinado.pdf
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PROJETO DE LEI Nº 306/ 2017. 
 

DETERMINA A INSERÇÃO DE MENSAGEM NAS FATURAS DOS SERVIÇOS DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO 

PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

                     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Será inserido nas faturas de serviços de água, luz, telefone e demais concessionárias de serviços públicos no Estado do Espírito 

S                 “DIGA NÃ  À VI  ÊNCIA C NTRA A MU H R” – denuncie - ligue 180. 

Parágrafo único - A mensagem referida no caput será impressa de forma legível e em local de fácil visualização aos contribuintes. 

 Art. 2º. Esta lei poderá ser regulamentada para sua fiel execução. 

 Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 15 de Agosto de 2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

                

JUSTIFICATIVA 

 

Na qualidade de representantes do povo nesta Casa de Leis, devemos permanecer na luta pelo combate à violência contra a mulher. A 

violência contra a mulher é uma prática que fere os direitos humanos da mulher, sendo assim, é uma questão de natureza pública e não 

privada.  Os índices de violência contra a Mulher em nosso Estado permanecem alarmantes e na prática perpassa todas as classes sociais e 

independe do nível de escolaridade. 

Embora tenha havido alguns avanços com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda assim, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 

100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Segundo o Mapa da Violência 2015, dos 

4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o 

crime foi praticado pelo parceiro ou ex. Essas quase 5 mil mortes representam 13 homicídios femininos diários em 2013. 

No Estado do Espírito Santo, mesmo diante da luta das instituições públicas pelo combate à violência contra a mulher, ainda verifica-se um 

alto índice de casos que precisam ser combatidos.  

Assim, considerando essa violência que permanece nos dias atuais se faz necessária e imperiosa a divulgação dos mecanismos institucionais 

de proteção a Mulher em situação de violência, justifica-se o presente projeto, considerando que tal medida alcançará todas as residências do 

Estado do Espírito Santo e possibilitará a informação e garantia de direitos, sem gerar ônus ao poder público estadual. 

Pelo exposto, pedimos aos Nobres Pares pela aprovação do presente projeto de Lei, ao tempo em que rogamos ao Senhor Governador pela 

sua Sanção. 

 

Parecer n.o 093/2018, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/572800-

15293217052018.pdf 

 

Parecer n.o 08/2018, da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/590627-

150912713821092018-assinado.pdf 

 

Parecer n.o 43/2018, da Comissão de Finanças, pela aprovação. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/598426-

144220446120112018-assinado.pdf 
  

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/572800-15293217052018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/572800-15293217052018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/590627-150912713821092018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/590627-150912713821092018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/598426-144220446120112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/598426-144220446120112018-assinado.pdf
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PROJETO DE LEI Nº. 320/2017. 
 

Determina o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais, independente das sanções previstas em outros dispositivos 

legais: Municipal, Estadual ou Federal, e dá outras providências.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1° - Fica estabelecido no Estado do Espírito Santo o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais, sem 

prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal, e dá outras providências. 

 

Parágrafo único - Consideram-se crueldade e maus tratos, toda e qualquer ação ou omissão que implique em: sofrimento, abuso, maus 

tratos, ferimentos de qualquer natureza, mutilação, transtornos psicológicos ou estresse de animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos 

e domesticados. 

 

Artigo 2° - É                                                             ú                                        100 VRT ’                

 

Artigo 3° - A multa dobra de valor nos seguintes casos: 

 

§1º - No caso de abandono de animais doentes, feridos, idosos, debilitados ou extenuados. 

§2º -  No caso de atropelamento do animal, seguido de fuga do condutor do veículo sem prestar a devida assistência médico veterinária. 

§3º -  No caso de animais abandonados dentro de imóveis, cabendo ao locatário ou ao fiador o seu pagamento.  

 

1- Não sendo encontrados os responsáveis descritos no caput anterior caberá ao proprietário do imóvel o pagamento da multa. 

  

Artigo 4º - No caso de abandono de animais de grande porte, independent                     ú            é    200 VRT ’              

 

Artigo 5º - É de responsabilidade do proprietário a manutenção dos animais em condições adequadas de alojamento, alimentação, saúde, 

higiene e bem-                                     100 VRT ’s por infração, dobrando o valor para cada reincidência. 

 

Parágrafo único - A multa dobra de valor se: 

 

1-  Em caso de animais presos em correntes, cordas ou qualquer outro similar  curto, ou espaços pequenos que lhes impeçam a 

respiração, sua movimentação adequada, o descanso, ou os privem de ar ou luz, que comprometa seu bem estar. 

 

2- Os animais que estiverem em locais juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem; 

 

Artigo 6º - Todo animal, ao ser conduzido em vias públicas deve obrigatoriamente usar coleira e guia, adequadas ao seu tamanho e porte, sob 

                                       15 VRT ’   

§1º                                      h                                       “                 ”                         o disposto 

no caput anterior. 

§ 2º. Para os cães fica proibido o uso dos enforcadores de metal com garras e de focinheiras não adequadas ao bem-estar do animal. 

 

Artigo 7º - É                                  200 VRT ’            : 

 

§ 1°. a comercialização de cães e gatos em vias e logradouros públicos;  

§ 2°. a comercialização de cães e gatos não esterilizados cirurgicamente, exceto entre criadores oficiais; 

§ 3º. a distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio;  

§ 4°. a comercialização de animais silvestres sem a devida autorização do IBAMA; 

§ 5°. a utilização e exposição de qualquer animal em situações que caracterizem humilhação, constrangimento, estresse, violência ou prática 

que vá contra a sua dignidade e bem-estar, sob qualquer alegação. 

§ 6°. manter animais destinados à venda em locais inadequados ao seu porte, que lhes impeça a movimentação adequada, que não 

proporcionem todo o necessário para o seu bem estar, bem como animais debilitados e doentes; 

 

Artigo 8° - São passíveis de punição as pessoas, inclusive detentoras de função pública, civil ou militar, toda organização social ou empresa 

com ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei. 

 

Artigo 9º - Fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em função das multas previstas por esta Lei para programas 

estaduais de controle populacional através da esterilização cirúrgica e identificação e registro permanente do animal. 

 

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Dirceu Cardoso, em 28 de agosto de 2017. 
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Dr. Rafael  Favatto 

Deputado Estadual 

PEN 51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Constituição Federal: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade. 

Penalizar quem comete abusos e maus tratos contra animais, de forma exemplar, é um desejo antigo dos defensores dos animais. A legislação 

federal, embora considere tais atos como crime, estes atos estão enquadrados na Lei Federal 9099/95 e considerados "crime de baixo 

potencial ofensivo", não prevendo a reclusão como forma de punição. 

Apesar dos atos de maus tratos cometidos contra animais serem reconhecidos em normas federais como crime, é preciso formar uma 

sociedade consciente de seus deveres a fim de mudar esta realidade, pois as instituições sem fins lucrativos e os protetores independentes, 

que recolhem estes animais, não tem capacidade de resolver o problema de forma efetiva. 

Estes atos devem ser punidos de forma exemplar a fim de educar a população, conscientizando desta forma o proprietário em relação à Posse 

Responsável, bem como aos direitos garantidos aos animais em normas vigentes. Consequentemente esta punição diminuirá 

consideravelmente o número de proprietários de cães e gatos que permitem sua procriação indiscriminada.  

A finalidade desta lei é, independente das sanções de outras normas: Municipal, Estadual  e Federal, aplicar multa pecuniária aos atos 

cometidos que proporcionem sofrimento aos animais, para esta finalidade se faz necessário que as autoridades competentes assumam seu 

papel nessa luta, punindo atos de maus tratos com multas severas, a fim de diminuir a demanda de animais submetidos à crueldade, e 

consequentemente os gastos públicos advindos desta prática. 

A problemática dos animais não é apenas uma questão humanitária, mas de Saúde Pública, Meio Ambiente e de Respeito ao Dinheiro 

Público. 

 

Parecer n.º 170/2017, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL 3202017/578494-

13370620062018.pdf 

 

Parecer n.º 039/2018, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL 3202017/598459-

121053684721112018-assinado.pdf 
 

 

 

 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 121/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68134&arquivo=A

rquivo/Documents/PDL/163515081914112018-assinado.pdf#P68134 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/578494-13370620062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/578494-13370620062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/598459-121053684721112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/598459-121053684721112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68134&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/163515081914112018-assinado.pdf#P68134
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68134&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/163515081914112018-assinado.pdf#P68134
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37/2018 
 

Altera a Resolução nº 4.110, de 15.9.2015, que instituiu a Comenda “J  é M     P      ”  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O caput do artigo 1º da Resolução nº 4.110, de 15.9.2015, que instituiu a 

Comenda José Maria Pimenta passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“A    1º F                 C       “J  é M     P      ”                       A                           vidores ativos, inativos e a ex-

servidores, com destaque na prestação de relevantes serviços à Assembleia Legislativa. 

(   ) ” (NR) 

 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em de de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

PRESIDENTE 

 

RAQUEL LESSA 

1º SECRETÁRIO 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º SECRETÁRIO 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

           P  j       R                                   R          º 4 110/15                  C       “J  é M     P      ” com vistas a 

possibilitar que os ex-servidores deste Poder, que tenham prestado relevantes serviços à Assembleia Legislativa, possam receber a Comenda. 

Atualmente, somente os servidores ativos e inativos podem ser agraciados com a referida honraria. Com a alteração proposta poderemos 

contemplar a todos que contribuíram para o aprimoramento e o bom desempenho das atividades desenvolvidas por esta Casa de Leis. 

Dessa forma, a Mesa Diretora solicita o apoio dos nossos nobres Pares no sentido de aprovarmos o presente Projeto Resolução. 

 


