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VEREADOR DE ANCHIETA (ES)



Renato é o primeiro vereador do Brasil a
integrar a Rede ODS Brasil, para ajudar
na municipalização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

MANDATO FOCADO NOS
OBJETIVOS DO

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Reafirmamos nosso compromisso firmado
na campanha eleitoral, defendendo a
inclusão dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em
nossas propostas e projetos frente à
Câmara Municipal. 

 
 

“Nesta missão, nós,
representantes municipais
somos parceiros fundamentais
para a implementação da
maioria das metas traçadas pela
Agenda 2030, já que estamos
na ponta, mais próximos à
realidade das pessoas. Temos
uma ferramenta poderosa em
nossas mãos: o nosso mandato
pode ajudar a alcançarmos
esses Objetivos em nível
municipal”, disse Renato. VEREADOR RENATO LORENCINI 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
1º SEMESTRE DE 2021



Planejamento e Compromisso

“Com diálogo entre os Poderes
municipal e a sociedade, é possível
definir e construir planos de ação
voltados às prioridades locais, de
forma alinhada aos ODS. Foi
justamente este diálogo próximo, por
meio do Gabinete Itinerante, no nosso
último mandato, que nos permitiu ver
de perto as necessidades da
população. Quero avançar mais, por
isso, fizemos um planejamento
estratégico do nosso mandato,
aplicando no dia a dia de vereador
os conceitos dos ODS”, finalizou o
vereador.
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Fevereiro/2021- Início do
Planejamento com a equipe

incluindo os ODS nas estratégias
do mandato

 
Março/Abril- Capacitações do
Vereador e da equipe sobre os

ODS 
 

Maio/2021 - Renato assume
publicamente compromisso com a

municipalização dos ODS
 

Junho/ 2021:  Renato é o primeiro
vereador do Brasil a integrar a

Rede ODS Brasil. 

LINHA DO TEMPO:

RENATO FEZ ADESÃO À REDE ODS BRASIL COM A MISSÃO DE CONTRIBUIR
PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DOS ODS COM SEU MANDATO



Missão
Contribuir para a municipalização
dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, transformando-os em
uma ferramenta de Gestão Pública
de Anchieta e referência para a
região.

Visão
Ser reconhecido como um dos
promotores dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável em
Anchieta e região.

Missão, Visão e Valores
MANDATO 2021-2024

Diálogo, ética, transparência, respeito, compromisso,
participação popular, determinação, empatia, conhecimento e

FÉ NO FUTURO.

VALORES

Há 17 ODS e 169
metas no total que
serão considerados

nas ações do mandato

ODS no Mandato
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Produção Legislativa
1º Semestre de 2021

Indicações20
Ofícios11

Requerimentos11
Projetos
de Lei3



Projeto de Lei, apresentado pelo vereador Renato Lorencini e outros vereadores, concede incentivos
fiscais a empresas que instalarem ou ampliarem plantas industriais, comerciais ou de serviço no
município. Objetivo é retomar o crescimento da economia anchietense, criando emprego, renda e
incremento de arrecadação.

Na construção do projeto foi realizado um denso estudo que prevê os impactos dos incentivos, da
renúncia de IPTU, ao mesmo tempo em que possibilita aumento da arrecadação. “Com base nos
estudos que fizemos, seria possível, em 3 anos, alcançar a criação de até 81 empresas, 335 novos
postos de trabalho, além do aumento de até R$34 milhões na massa salarial local e R$100 milhões no
PIB municipal”, pontua Lorencini. 

A proposta de concessão do benefício é para empresas que cumprirem contrapartidas, tais como:
empregar mão de obra local, faturarem toda a produção de sua empresa no município, além de estarem
em dia com suas obrigações tributárias.

O que prevê a Lei:
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no valor da
Taxa de

Licença para
Localização e

Autorização de
Funcionamento

50% Isenção da
Taxa de

Expedienteno ITBI
50%

no IPTU
100% 

Até 
Isenção da

Taxa de
Licença para
Execução de

Obras

Desconto no
Imposto
Sobre

Serviços de
Qualquer

Natureza –
ISSQN



Robinson Luir e Ederson da Silva (terceiro e quarto na foto) são empreendedores responsáveis pela
Imantec, empresa focada no fornecimento de energias renováveis, como a implantação de placas de
energia solar. Eles pretendem investir no município de Anchieta, instalando um galpão na região de
Guanabara. A expectativa é gerar cerca de 50 empregos diretos, com potencial de ampliação para até
100 funcionários. 

“Este é o tipo de negócio ideal para a diversificação da economia de nosso município. Tenho dito que o
novo desenvolvimento de Anchieta se dará, entre outras ações, com a instalação de empresas de ramos
diversos, potencializando a geração de oportunidades para os anchietenses”, afirma o vereador Renato
Lorencini (PSB). 

Os responsáveis pela Imantec estiveram reunidos com o vereador Renato Lorencini para conhecer um
pouco mais do projeto de Incentivos Fiscais, proposto e aprovado por todos os vereadores do município.
Eles puderam tirar dúvidas e saber quais são os benefícios que a empresa poderia ter, com a implantação
do galpão. “O projeto é interessante porque estimula que o nosso projeto saia do papel. Saímos
animados, com perspectiva que o projetosancionado pelo prefeito, pode possibilitar”, disseram os
empreendedores. 

Segundo estudo técnico, é possível gerar, em 3 anos:
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na massa
salarial local 

R$ 34 milhõesnovas
empresas

81

novos postos
de trabalho

335 
no PIB municipal

Empresa Imantec
vê o projeto como
potencializador de
investimentos

Aumento de até

R$ 100 milhões

INCENTIVOS FISCAIS



Área /
Procedência

DestinaçãoRecurso 

Educação - Emenda
Parlamentar Deputado

Federal Ted Conti

R$ 100 mil 
Aquisição de
Carro para a
Pestalozzi

Hospital do Mepes

Secretarias
Municipal de
Agricultura e
Pesca 

Saúde - Emenda
Parlamentar Deputado

Federal Ted Conti

Agricultura - Parceria
com Secretaria de

Estado da Agricultura e
Pesca - Secretário

Paulo Foletto

R$ 130 mil

Programas de apoio
ao produtor rural,

pesca e revitalização
de estradas com
fornecimento de

Revsol

Renato auxiliou na articulação para a conquista de alguns
recursos para Anchieta, por meio do relacionamento com
parceiros de seu mandato:

Conquista de Recursos para o
município



Fiscalização Duplicação BR 101
O mandato tem acompanhado as obras de Duplicação da BR 101 em Anchieta, em virtude das
preocupações e dúvidas dos moradores das comunidades que cortam a via. 

Fomos acompanhados pelo Deputado Federal Ted Conti, presidente da Comissão Externa de
Fiscalização da Câmara Federal que acompanha as obras da Concessionária para reinvindicar
junto à empresa algumas intervenções que atendam às comunidades. 

Foram visitas às obras em Anchieta, reuniões virtuais, visita à Sede da empresa, para
encaminhar posicionamentos e preocupações das comunidades cortadas pela BR

101, como intervenções necessárias como travessias, acessos e pontos de ônibus . 

Considerar
no Projeto: 

Travessias
Acessos
Paradas de Ônibus
Preservação dos
cursos d'água

https://www.instagram.com/tedcontioficial/


Algumas ações do mandato neste primeiro semestre:

Coleta Seletiva: Mais
coletores de entrega

Nas visitas às comunidades, um dos
grandes pedidos dos moradores é o
aumento de recipientes coletores para
disposição dos materiais recicláveis,
conhecidos como Pontos de Entrega
Voluntária (PEV).

Por isso, indicamos que a Prefeitura
possa adquirir mais coletores para auxiliar
no armazenamento dos materiais até o
dia da coleta, contribuindo com sua
conservação até o recolhimento pela
Unipran.

Principais Ações 

Psicólogo no Centro do
Idoso
Pedimos à Prefeitura que disponibilizasse
assistência psicológica para os idosos
atendidos no local. Uma psicóloga foi
contratada e faz o acompanhamento. 

Reforço na Segurança
Rural
Pedimos reforço na segurança do interior, em
virtude dos registros de crimes acontecidos.
Mesmo com a Base de Segurança Rural,
solicitamos à Gerência Municipal de Segurança
e PM para que ações sejam intensificadas. 

Criação Grupamento de
Defesa Ambiental

Após ter sido criado, em 2012, o
Grupamento de Defesa Ambiental
voltou a ser extinto em 2016, por
decisão política. Fui procurado por
servidores que atuam na fiscalização
ambiental, com a sugestão de que o
Grupamento seja reativado e
reconhecido por lei, garantindo e dando
respaldo ao trabalho executado na
proteção preventiva e permanente.
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Melhorias Energia
Elétrica
Recebemos, desde o ano passado, muitas
reclamações de moradores sobre piques e falta
de energia no interior e na Sede.

Registramos e agradecemos à EDP pelas
melhorias na rede elétrica que foram 
 realizadas em nosso município. 

Esperamos que as intervenções possam
auxiliar na redução da instabilidade com a rede,
conforme relatamos em indicações, a pedido
dos moradores de Anchieta. Pela Prefeitura,
Arerá e Itapeúna receberão extensão de rede. 

Principais Ações 

Transporte Público

Reforçamos nestes primeiros seis meses, a
necessidade de implantar um Sistema
Municipal de Transporte Público em
Anchieta. Os problemas persistem ao longo
dos anos: rotas e horários que não são
cumpridos, precariedade de alguns veículos
e outras queixas.

Recebemos retorno da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, com informações de que a
implantação está seguindo um cronograma,
atualmente, na fase de diagnóstico e
planejamento, previsto para finalização até
2022.
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Educação Especial

Por meio de uma portaria, a Secretaria
Municipal de Educação criou o Plano
de Gestão da Educação Especial, em
Anchieta.

O Plano contempla, entre outros
pontos, uma preocupação que
tínhamos e sinalizamos, por meio de
indicação, após ouvir pais e familiares
de alunos com deficiência: a
contratação de profissionais como
psicólogos, fonoaudiólos e outros na
Rede.

https://www.instagram.com/edpoficial/


Principais Ações 

Limpeza do terreno
destinado à construção da
rodoviária, no bairro
Ponta dos Castelhanos. 

Rua 17, em Ubu
Tanto no Gabinete Itinerante, quanto nas demandas
recorrentes do dia a dia, a pavimentação da Rua 17, de Ubu,
era bastante solicitada pelos moradores.

Fizemos indicação, ofícios e solicitações à Secretaria de
Infraestrutura que está atendendo aos anseios dos moradores.

Sistema de Água nas
comunidades rurais
Quando fizemos os encontros do Gabinete
Itinerante nas comunidades, a qualidade do
Sistema de Água era um dos principais problemas
relatados pelos moradores. Fizemos indicações e
ofícios, desde então.

A Secretaria de Infraestrutura fez o serviço de
melhoria em Simpatia (foto) e está viabilizando essa
importante intervenção em infraestrutura em Alto
Pongal.

Quadras 

O poste próximo à Praça
de Nova Esperança que
estava apresentando
riscos a quem circulava na
região foi trocado.

Melhorias no Vale do
Corindiba, Itajobaia, Serra
das Graças e Pé do Morro. 

Entrega de quadras reformadas e
que foram solicitadas no Gabinete
Itinerante: Nova Esperança e
Recanto do Sol. 

Alto Pongal



Kit Alimentação para
alunos durante pandemia

Solicitamos, em caráter de urgência, que
os alunos em situação de vulnerabilidade
recebessem kits de alimentação escolar,
com os produtos já adquiridos para a
merenda das escolas, durante o período
da pandemia. Pedido atendido. 

Principais Ações - Pandemia
Covid 19

Mais prazo para
pagamento de
impostos

A Prefeitura anunciou medida adiando
prazos de vencimento de impostos
estendendo também vigência de licenças
e alvarás.

Renato havia pedido, em caráter de
urgência, medidas emergenciais
relacionadas a obrigações tributárias.

Com isso, a Prefeitura anunciou prazos
diferenciados para pagamento do Imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU) e o
Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN), além de outras
medidas. Agradecemos a sensibilidade do
governo municipal neste momento.

Fiscalização aplicação
das vacinas
Renato atuou com sugestões para o
Governo Municipal para maior
transparência na divulgação dos dados
relacionados à aplicação das vacinas
contra a Covid-19. 

Algumas comunidades de Anchieta estão sem
Agentes de Saúde em suas áreas. Por isso,
sugerimos a contratação, em caráter
temporário e de urgência, de novos Agentes,
com base no dispositivo da lei 11.350/2006
que permite contratação temporária ou
terceirizada, na hipótese de combate a surtos
epidêmicos, como vemos atualmente com a
pandemia da Covid 19.

Também na temática, foi encaminhada
indicação à Prefeitura para que pague, com
correção e de forma retroativa, o piso salarial
nacional dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate às Endemias,
fixado no valor de R$ 1.550 reais. 

Contratação e Piso Salarial
para agentes de Saúde
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Mais prazo para
pagamento de
impostos

Registros de visitas, reuniões e
eventos

Posse do diretor regional do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado

do Espírito Santo (Sinduscon – ES):
Antônio Carlos Caiado

Reunião com representantes de pais para
tratar sobre ações para acelerar as

políticas para pessoas com deficiência,
especialmente do espaço integrado de

atendimento especializado 

Visita à Samarco para
acompanhar o andamento do
início das operações.
A empresa atendeu a indicação
que fizemos para a retomada do
Cadastro de Fornecedores Locais
e dos encontros de apoio e
capacitação aos empreendedores
por meio do Programa Força
Local, em andamento.

Reuniões Temáticas para debates sobre o
Plano Diretor Municipal (PDM)
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Dia de São José de Anchieta visitando as
instalações da Restauração do Santuário

Nacional, recepcionados pelo Padre
Nilson. Recebemos, junto ao prefeito

Fabrício Petri e o vice Carlos Waldir, o
governador Renato Casagrande 



Registros de visitas, reuniões e
eventos

 Carreata promovida pelo
Centro do Idoso para chamar

atenção para a Violência
contra o Idoso.

Assembleia Geral do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma

(Strap)

Reunião sobre ações de
valorização dos artistas

locais, programas de cultura
e concurso para escolha do

hino de Anchieta, com Maria
Fernanda e Ana Paula

Colega vereador de Piúma Bruno Freitas Advogado e ex-vereador de Vitória
Mazinho dos Anjos

Reunião com os pastores
Clóvis e Paulo  para
declarar Utilidade

Pública de Conselho de
Pastores

Visita de vereadoras de Iconha
Alessandra Paganini, Ediana Curitiba e

Gabriela Donateli, legisladoras de Iconha; e
nossa querida vereadora Tereza Mezadri



Indicações

Ind. N° 25/2021 - Indica ao Executivo Municipal, que proponha uma Lei para
institucionalizar em definitivo o Grupamento de Defesa Ambiental.

Ind. N° 26/2021 - Indica ao Executivo Municipal, através da Gerência de Segurança
Pública e Social, que intensifique as ações de patrulhamento da Guarda Municipal nas
comunidades rurais.

Ind. N° 48/2021 - Indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, a aquisição e instalação de mais pontos coletores de materiais
recicláveis - Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no município.

Ind. N° 103/2021 - Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de
Infraestrutura, para que melhore a qualidade da iluminação pública na Av. Mariana
Damazio Flores, no trecho que vai da escola estadual “Escola Viva” à escola municipal
“Amarilis”.

Ind. N° 104/2021 - Indica ao Executivo Municipal, através da Gerência de Segurança
Pública e Social, para que faça patrulha com a Guarda Municipal, na saída dos alunos
da escola estadual “Escola Viva”, no final do período noturno.

Ind. N° 132/2021 - Indica ao Secretário Estadual de Agricultura, senhor Paulo Foletto,
para que faça limpeza e manutenção da estrada “Caminhos do Campo”, no trecho
que liga a BR 101 à Escola Família Agrícola, na comunidade de Olivânia.

Ind. N° 133/2021 - Indica ao Secretário Municipal de Agricultura, senhor Leonardo
Abrantes, para que faça manutenção nas estradas rurais das comunidades
integrantes do Vale do Corindiba.

Ind. N° 166/2021 - Indica ao Executivo Municipal a adoção imediata de medidas
excepcionais, emergenciais e provisórias quanto a obrigações tributárias,
especialmente dos empreendimentos de pequeno porte. Medidas visam à redução dos
impactos econômicos consequentes da restrição de funcionamento e circulação de
pessoas durante a quarentena da Covid 19.

Relação de Proposituras 
do 1º Semestre  
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Indicações

Ind. N° 181/2021 - Indica à Comissão Externa da Câmara dos Deputados, CEXBR101,
que realize uma Audiência Pública Virtual com o município de Anchieta, a fim de
discutir o projeto de duplicação da BR 101, incluindo a participação das comunidades
lindeiras, a Concessionária ECO 101 e representantes da ANTT.

Ind. N° 216/2021 - Indica ao Prefeito Municipal que aplique imediatamente a correção
do piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias, nos termos que dispõe a lei federal 13.708/2018.

Ind. N° 217/2021 - Indica ao Diretor Geral do Departamento de Edificações e Rodovias  
do Estado do Espírito Santo, Sr. Luiz Cesar Maretto Coura, que seja realizado serviço
de manutenção com roçada, limpeza dos acostamentos e tapa-buracos da rodovia
ES 479, com início na BR 101, no acesso à comunidade de Alto Pongal até Alto Joeba,
município de Anchieta/ES.

Ind. N° 218/2021 - Indica à Secretaria Municipal de Saúde que contrate, em caráter
temporário e de urgência, um novo Agente Comunitário de Saúde para atuar na
Comunidade de Alto Pongal.

Ind. N° 227/2021 - Indica à Gerência Municipal de Segurança Pública e Social e ao
comando da 10ª Cia de Polícia Militar de Anchieta, que retomem o programa Patrulha
Rural com as rondas periódicas nas comunidades rurais de Anchieta, visando
garantir a manutenção da segurança dos moradores no período da colheita do café,
dado ao sucesso desta ação nos anos anteriores.

Ind. N° 258/2021 – Indica à Secretaria Municipal de Saúde que adote o critério de
antiguidade, dentro de cada grupo prioritário, para determinar a ordem de vacinação
de imunização contra a Covid-19

Ind. N° 269/2021 - Indica ao Prefeito Fabrício Petri para fazer a adesão da Prefeitura
Municipal de Anchieta ao Rede ODS Brasil e ao Estratégia ODS, que são dois dos
principais movimentos nacionais de coalizão multisetorial dedicados à promoção da
Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Relação de Proposituras 
do 1º Semestre  
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Indicações

Ind. N° 270/2021 - Indica à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Anchieta a adesão
desta Casa de Leis à Rede ODS Brasil e à Estratégia ODS, que são dois dos principais
movimentos nacionais de coalizão multisetorial dedicados à promoção da Agenda
2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Ind. N° 271/2021 - Indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de
Infraestrutura que realize manutenção, reforma ou substituição da cobertura da
Praça São Pedro, visto que nos dias chuvosos o espaço fica todo molhado devido as
goteiras e o nos dias quentes é o sol que prejudica parte dos feirantes que ficam
expostos a radiação solar e calor

Ind. N° 359/2021 – Indica ao Executivo Municipal que viabilize serviço de transporte
coletivo, com itinerário adequado, e que possibilite aos moradores de Jabaquara e
região o acesso à Sede de Anchieta em horário comercial

Ind. N° 360/2021 - Indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de
Infraestrutura, que seja concluído o serviço de melhoria das estradas, com aplicação
de Revsol, nas comunidades de Serra das Graças e Pé do Morro, uma vez que esta é
uma demanda antiga e muito aguardada pelos moradores que tem sofrido com as
condições ruins de trafegabilidade em sua vias.

Ind. N° 361/2021 - Indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de
Infraestrutura, que viabilize, de imediato, a melhoria na estrada da Comunidade de
Itajobaia e a aplicação de Revsol.

Relação de Proposituras 
do 1º Semestre  
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Ofícios
04/2021 - Solicita manutenção no sistema de abastecimento de água de Alto Pongal
15/2021 - Solicita limpeza da Praia Central até a Ponta dos Castelhanos
16/2021 - Solicita instalação de redutor de velocidade na Rodovia do Sol (Ponta dos
Castelhanos)
18/2021 - Solicita substituição de poste na praça do bairro Nova Esperança



Ofícios

19/2021 – Solicita limpeza no terreno destinado para a rodoviária localizado na Ponta
dos Castelhanos
20/2021 – Solicita melhoria na iluminação pública de Córrego da Prata
21/2021 - Solicita o fornecimento de Kit de alimentação escolar
24/2021 – Solicita avaliação das condições sanitárias da fossa localizada na Rua
Adolfo Garcia
25/2021 – Solicita limpeza dos arredores do Colégio Maria Mattos
27/2021 – Solicita substituição de poste na rua Coronel Vitorino 
30/2021 - Pedido de bola de futsal e coletes para a comunidade de Goembê

Relação de Proposituras 
do 1º Semestre  
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Requerimentos

06/2021 - Requer ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Integração,
Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Setor de Convênios e Gerência Municipal de
Segurança Pública, informações sobre o andamento da emenda parlamentar no valor
de R$ 250 mil reais para instalação do serviço de videomonitoramento, destinada
pelo Deputado Federal Ted Conti.

07/2021 - Requer ao Executivo Municipal, por meio da Gerência de Cultura,
informações sobre a pagamento do auxílio emergencial dos profissionais da cultura,
que foi instituído pela Lei Aldir Blanc (Lei no 14.017, de 29 de junho de 2020)

08/2021 - Requer ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde,
informações sobre a regulamentação e aplicação da Lei Municipal 1.415/2020 que
dispõe sobre o Combate à Dengue e Outras Arboviroses.

13/2021 - Requer à Concessionária da BR 101 – Eco Rodovias (Eco 101) - que
apresente à Câmara de Anchieta, em sessão, projeto de duplicação da BR 101, visto
a proximidade de execução das obras no município.



18/2021 - Requer à Concessionária do serviço de abastecimento de água e esgoto
sanitário (CESAN) que informe o status do cumprimento das metas classificadas com
hierarquia “imediatas e emergenciais” no Plano de Saneamento Básico Municipal.

23/2021 - Requer à empresa EDP Espírito Santo para que preste informações acerca
da qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica dentro do território do
município de Anchieta-ES, assim como sobre medidas preventivas e de melhorias na
infraestrutura. 

26/2021 - Requer ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Anchieta
que forneça cópias de todas as Atas de Reunião e Resoluções proferidas desde
2017.

7/2021 - Requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que preste informações
acerca dos recursos financeiros oriundos de obrigações de compensação ambiental.

45/2021 - Requer à Secretaria Municipal de Infraestrutura que preste informações
sobre a implantação de um Sistema de Transporte Público Municipal.

49/2021 - Requer à Secretaria Municipal de Assistência Social informações sobre a
Política Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social.

50/2021 - Requer à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre a vacinação
contra a Covid-19 aplicada pela unidade de saúde de Alto Pongal.
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Projetos de Lei

Projeto de Lei N° 24/2021 - Dispõe sobre a denominação de rua no balneário de Iriri e
dá outras providências (Rua “Bernardino Dias de Souza”).

Projeto de lei N° 25/2021 - Declara de Utilidade Pública o Conselho de Pastores e
Líderes Evangélicos em Anchieta e dá outras providências

Projeto de Lei Complementar nº 2/2021 - Dispõe sobre a concessão de Incentivos
Fiscais para investimentos em implantação ou ampliação de plantas industriais,
comerciais ou de serviço no Município de Anchieta e dá outras providências.
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http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=23751&tipo=3&autor=340
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Adrian Rovetta - Chefe de Gabinete
Monique Ferbek - Jornalista 

 

Secretaria e Projetos 
- Lígia Bissa Meriguetti
- Maria Isabel Frade
- Jhully Pompermayer

- Lídian Castro
- Lucas Anholetti

EQUIPE

@rlorencini

Contato
VEREADOR RENATO LORENCINI

Rua Nancy Ramos Rosa, nº 95- Portal de Anchieta
Anchieta- Espírito Santo

(28) 3536-0345

www.renatolorencini.com.br

renatolorencini@camaraanchieta.com.br

28 99988-7042

@renatolorencini


