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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   008    /2013 
 

Acrescenta parágrafo ao art. 167 da 
Constituição Estadual. 
 

A  ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO DO ESPÍRITO  SANTO: 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1º - O art. 167 da Constituição Estadual passa vigorar acrescido de parágrafo com a 
seguinte redação: 
 

 “§ - O Estado destinará anualmente não menos de cinco por cento de sua receita 
orçamentária ao fomento da política, programas e projetos de desenvolvimento 
sócioassistencial.  
 
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 28 de Maio de 2013. 
 
 
 
 

Rodrigo Coelho      
Deputado Estadual – PT 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A presente Proposta de Emenda Constitucional sugere o acréscimo de parágrafo 
ao artigo 167 da Constituição Estadual que versa sobre a Assistência Social. 
 
A garantia do investimento de 5% (cinco por cento) da receita orçamentária do 
Estado, é sinal de compromisso do Governo com suas políticas sociais, tais 
investimentos, ou melhor falta de investimentos, deixam o Estado na contramão 
das  necessidades da população que aumenta a cada dia com todos os problemas 
sociais.  
 
A falta de recursos aplicados na política de assistência faz com que muitos 
programas deixem de ser realizados nos municípios, comprometendo o 
atendimento digno daqueles que dela necessitam. 
 
Temos a necessidade de uma rede de proteção social que precisa ser 
cofinanciada pelo Governo Estadual, a operacionalização das políticas de 
assistência necessita de recursos para o funcionamento adequado de serviços tais 
como, os abrigos de longa permanência de pessoas idosas, de crianças e 
adolescentes dentre outras tantas demandas dos municípios capixabas.  
 
O Estado demanda de recursos para investir em benefícios sociais e na garantia 
da oferta de serviços de qualidade aos seus Cidadãos. Esta proposição é de suma 
importância para a garantia dos direitos básicos de todo o povo capixaba.  
 
 
 
 

Rodrigo Coelho      

Deputado Estadual – PT 

 

 


