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EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 649/2021 

 

“Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei 649/2021 que 

acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.974, de 14 de 

janeiro de 2019, conferindo ao Município de Alegre o 

Título de Capital Simbólica do Espírito Santo no 

advento de sua Data ou Festa magna.” 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO    DECRETA: 

 

 

Art. 1º O Anexo I da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação:     

“   Confere ao Município de Alegre o Título de Capital Simbólica do Espírito Santo no advento 

de sua data de emancipação político-administrativa, a ser celebrado, anualmente, no dia 6 de 

janeiro, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo.” 

 

 

Sala das Sessões, ___ de agosto de 2022. 

 

 

LUCIANO MACHADO 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

 

A emenda tem por objetivo adequar os termos utilizados na proposição original. 

 

Em 1820, por determinação do sargento-mor Manoel Esteves de Lima, o desbravador João 

Teixeira da Conceição construiu às margens do riacho Alegre e da estrada de Minas para o 

porto de Itapemirim, um rancho de apoio às tropas. 

O riacho Alegre recebeu esta denominação de João do Monte da Fonseca, militar 

responsável pela abertura da primeira estrada que de Minas chegava às praias do Espírito 

Santo.  

 

Mais tarde, com o desenvolvimento do comércio do interior para o litoral, o rancho de 

tropas da fazenda de Conceição tornou-se um ponto de reunião dos tropeiros, para que 

juntos em comitiva seguissem até o porto. Esse desbravador, vendo surgir um novo 

negócio, melhorou as pastagens para os animais e ampliou o rancho para receber os 

tropeiros, fundando o povoado e nele construindo uma capela dedicada a Nossa Senhora da 

Conceição. 

 

Esse povoado, elevado à categoria de sede do distrito, em 1858, recebeu a denominação de 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Alegre - logo depois alterada para Nossa 

Senhora da Penha do Alegre - ao passo que no dia 06 de janeiro de 1891 foram 

oficialmente instalados a vila e o município. 

 

 

LUCIANO MACHADO  

DEPUTADO ESTADUAL 
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