
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

 

PROJETO DE LEI Nº________/2020 

 

Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 
de janeiro de 2019, conferindo ao trecho da 
Rodovia ES-422, que se inicia na BR-101 e termina 
no entroncamento com a Rodovia ES-421, na 
localidade de Santana, município de Conceição da 
Barra, com extensão de 17,0 km, a denominação 
de Rodovia Zoraydes Izabel Duboc. 

 

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 com 
acrescido de item com a seguinte redação: 

 

“Denomina-se “Rodovia Zoraydes Izabel Duboc” o trecho da Rodovia ES-422, que se inicia 
na BR-101 e termina no entroncamento com a Rodovia ES-421, na localidade de Santana, 
município de Conceição da Barra, com extensão de 17,0 km”. 

 

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

 

 

Sala de Sessões, em 29 de setembro de 2020. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 

 
Delegado Danilo Bahiense 

Deputado Estadual 
 

Euclério Sampaio 
Deputado Estadual 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dra. Zoraydes Izabel Duboc, 81 anos, mineira de Juiz de Fora, filha de militar, formou-se em 

contabilidade e ingressou na Polícia Civil em concurso realizado em 1973, no cargo de escrivã, 

juntamente com outras duas mulheres. 

 

Em 1978, assumiu como delegada em Santa Leopoldina, passando também pelas delegacias de 

Linhares, Colatina, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, aposentando-se como titular da antiga 

Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten). 

 

A servidora inspirou a carreira de muitas mulheres na segurança pública, além da carreira dos filhos, 

o atual presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindipol), Aloísio Fajardo, e o Secretário 

de Estado e Planejamento, o delegado federal aposentado, Sr. Álvaro Duboc. 

 

Dra. Zoraydes faleceu na manhã do dia 03 de setembro de 2020, mas não foi informada a causa da 

morte.  

 

Face ao exposto, como justificada a importância e a dedicação dos serviços de excelência 

prestados pela Dra. Zoraydes Izabel Duboc à população capixaba, conclamamos o apoio dos 

nobres Pares à aprovação desta proposição, por reconhecerem a importância e o interesse 

público que ela traduz. 
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