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PROJETO DE LEI Nº , DE 2021 

Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 

2019, denominando Miguel Lourenço 
da Costa o trecho de 10,5km de 

rodovia que tem inicio à partir da 
sede do município de Divino de São 

Lourenço ao entroncamento final no 

sentido ao Patrimônio da Penha, no 
Município de Divino de São 

Lourenço. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
Art. 1º – O Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, que 

consolida a legislação em vigor referente à denominação de próprio 
público no âmbito do Estado, passa a vigorar acrescido de item com a 

seguinte redação:  
 

“Denominando Miguel Lourenço da Costa o trecho de 10,5km de rodovia 
que tem inicio a partir da sede do município de Divino de São Lourenço ao 

entroncamento final no sentido ao Patrimônio da Penha, no Município de 

Divino de São Lourenço.” 
 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 Vitória - ES, ___/__/2021.  
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JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa denominar o trecho de 10,5km de rodovia 

que tem na sede do município de Divino de São Lourenço ao 
entroncamento final no sentido ao Patrimônio da Penha, no Município de 

Divino de São Lourenço, de “Miguel Lourenço da Costa”. 
 

O Sr. Miguel Lourenço da Costa nasceu no município de Divino de São 

Lourenço, em 21 de agosto de 1942. Filho do Sr. José Amâncio da Costa e 
da Sra. Claudomira Ribeira da Costa. Faleceu, aos 77 anos, em Divino de 

São Lourenço no dia 22 de abril de 2020. 
 

Era um homem muito trabalhador, tendo exercido a profissão de taxista, 
barbeiro e produtor rural. Além disso, encontrou sua vocação como agente 

público ao atuar como vereador, secretario municipal de agricultura, vice-
prefeito e prefeito por três mandatos, sempre dedicando sua vida para a 

melhoria do seu município tão amado. 
 

Ele foi o prefeito com mais mandatos de Divino de São Lourenço, e, em 
sua trajetória, realizou grandes obras e conquistou aquisições que 

marcaram a história e o avanço do município, como, por exemplo, a 
construção de incontáveis casas populares, construção de diversas 

unidades de saúde, despender recursos para facilitar e melhorar o acesso 

a educação para jovens e adultos. 
 

Mesmo quando não estava exercendo efetivamente um cargo público 
continuava a lutar por melhorias para o município, sendo seu nome uma 

referência que acompanha homens e mulheres que lutam diariamente 
pela melhoria de Divino de São Lourenço. 

 
Desta forma, apresento aos nobres parlamentares o presente Projeto e 

solicito, após discussão e votação, a aprovação do presente Projeto de Lei. 
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