
PROJETO DE LEI Nº 31/2017 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Pela legislação que organiza a oferta de ensino no país (Lei 9.394/1996), a criança deve ingressar aos 6 anos 

no 1º ano do ensino fundamental e concluir a etapa aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 17 anos, o jovem deve 

estar matriculado no ensino médio. O aluno é considerado em situação de distorção ou defasagem idade-

série quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais. No 

Estado do Espírito Santo, segundo dados do INEP, 26% dos alunos do Ensino Médio se encontram nesta 

situação. Este projeto apresentado por Majeski, estabelece que estabelecendo um prazo de 5 anos após a 

aprovação do Plano Estadual de Educação (PEE),  a distorção idade-série no Espírito Santo deverá ser 

reduzida para 20%, e até o fim do prazo de vigência para 15%.  

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Acrescenta a Estratégia 3.17 à Meta 3 da Lei n º 10.382, de 24 de junho de 2015, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

“(...) 

3.17) Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 20% (vinte por cento), em até cinco anos, 

e para 15% (quinze por cento), em até dez anos.” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Maior número de crianças e jovens nas escolas 

 Redução da distorção idade-série 

 Redução do número de abandono das salas de aula 

 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.



PROJETO DE LEI Nº 29/2017 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Atualmente a estratégia 7.19, da Meta 7, prevê um prazo de 10 anos após a aprovação do Plano Estadual de 

Educação (PEE) para o cumprimento de padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento nas escolas públicas. 

Por acreditar que o prazo de 10 anos é excessivo em virtude da situação atual das escolas da rede estadual de ensino, 

das quais a grande maioria padece de infraestrutura mínima, como: quadra de esportes coberta, climatização adequada, 

biblioteca com acervo e profissional habilitado para a função, laboratórios de informática equipados e com acesso a 

internet, dentre outros, esse projeto, apresentado pelo deputado Sergio Majeski, propões a redução deste prazo pela 

metade, ou seja, 05 anos após a aprovação do PEE. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - A Estratégia 7.19 da Meta 7, do Anexo Único, da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015,  passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“META 7 - (...) 

7.19) Garantir a implantação, até o término do quinto ano de vigência deste PEE, em todas as escolas públicas de 

educação básica, padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento, quanto a: a) espaço e iluminação, conforto 

térmico, abastecimento de água tratada, rede elétrica, esgotamento sanitário e coleta seletiva do lixo; b) áreas 

apropriadas, cobertas, para a prática de esportes, recreação, atividades artísticas e culturais; c) instalações para preparo 

e/ou serviço de alimentação; d) mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos adequados; e) acessibilidade às 

pessoas com deficiência; f) espaço e mobiliário para a biblioteca, com acervo atualizado e  profissional bibliotecário 

em quantidade suficiente para o funcionamento em todos os turnos; g) instalação de laboratórios de ciências e 

informática, e existência de profissional especializado;  h) serviço de segurança profissional em todos os turnos. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Inserir e garantir o cumprimento de padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento nas escolas 

públicas de educação básica, até o término do quinto ano de vigência do Plano Estadual de Educação. 

 Garantir padrões mínimos de qualidade nas escolas 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.  



PROJETO DE LEI Nº 6/2017 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

O conselho de escola, órgão colegiado, formado por representantes dos segmentos da comunidade escolar e local, 

resguarda a participação social e promove a gestão democrática no processo de tomada de decisões nas escolas. 

Ocorre que o Governo do Estado vem descumprindo o previsto na legislação ao tentar impor as Escolas em Turno 

Único – “Escolas Vivas” – sem o respaldo da comunidade escolar as quais estão inseridas. Esse projeto de lei 

complementar busca dar fim ao conflito entre os conselhos de escola e a Secretaria de Estado da Educação, 

garantindo a gestão democrática da educação estadual.  

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º. Modifica o artigo 17 da Lei Complementar nº 799, de 12 de junho de 2015, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 17. Para os fins do previsto no Programa, objeto desta Lei Complementar, a ampliação do 

número de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único deverá ser realizada em novas 

unidades escolares criadas, especificamente, para esse fim. 

Parágrafo único. A implantação do Programa poderá ocorrer em escolas já existentes, observadas as 

seguintes condições: 

I – aprovação da implantação pelo Conselho de Escola, devendo constar em ata o resultado da votação 

e devendo ser encaminhada ao Conselho Estadual de Educação; 

II – apresentação de plano de destinação dos estudantes, de modo a garantir a continuidade dos 

estudos de todos os alunos, sendo obrigatória a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação;  

III – apresentação de plano de destinação dos profissionais de educação lotados na instituição de 

ensino, sendo obrigatória a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação; 

 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Efetiva participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisões nas escolas.  

 Garantia da efetividade dos Conselhos 

 Garantia do cumprimento da legislação 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE LEI Nº 49/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

A concessão de estímulos fiscais pode alavancar a economia local, atraindo novas empresas e 

consequentemente ampliando o número de empregos, mas este tipo de benefício ao setor privado deve ser 

extremamente transparente, uma vez que são recursos públicos que estão deixando de ser arrecadados.  

Buscando dar maior transparência a essas concessões, encaminhamos este projeto de lei nos mesmos moldes 

propostos pela Resolução nº 06/2016 da ATRICON – Associação dos membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil, a qual aborda a temáticas relacionadas à “Receita e renúncia de receita”. 

 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, anualmente, no prazo de cento e oitenta 

dias após o encerramento do exercício financeiro, encaminhará à Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo relatório, onde dará ampla publicidade às seguintes informações relativas aos benefícios e 

incentivos fiscais concedidos pelo Estado: 

 I - benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 

imposto reduzido ou dispensado;  

II - isenções ou reduções de impostos incidentes sobre bens e serviços. 

Art. 2º O Tribunal de Contas deverá observar em seu relatório: 

 I - Se são observadas as formalidades legais ou regulamentares exigidas para a concessão de 

incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita; 

II - Se os benefícios tributários relativos a impostos, taxas e contribuições são concedidos mediante 

lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente a sua concessão; 

III - Se os incentivos fiscais concedidos com o objetivo de atrair investimentos e proporcionar o 

desenvolvimento econômico e social são permanentemente avaliados quanto à eficiência e ao alcance do 

retorno e resultados esperados; 

IV - Se a Administração Tributária controla e mensura a fruição dos benefícios fiscais pelos 

contribuintes, de forma a subsidiar os demonstrativos publicados no Anexo de Metas Fiscais e na Lei 

Orçamentária Anual, bem como o acompanhamento e avaliação da política de incentivo pelos órgãos 

competentes; 



V - Se há normatização da política de incentivos e benefícios fiscais que discipline as etapas de 

instituição, acompanhamento, controle e avaliação dos resultados, estabelecendo, no mínimo:  

a) o órgão responsável pela quantificação e avaliação; 

b) a periodicidade da avaliação; 

c) as informações necessárias para a avaliação. 

 VI - Se a concessão de incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante lei específica, é 

precedida de aprovação unânime dos Estados-membros representados no Conselho Nacional de Política 

Fazendária – Confaz; 

 VII - Se não há desvio de finalidade na concessão de benefícios fiscais, inclusive os decorrentes dos 

convênios do Confaz; 

 VIII - Se não há direcionamento ou favorecimento ilegal de segmentos e/ou empresas na concessão 

de benefícios ou incentivos fiscais; 

 IX - Se não há concessão ilegal de isenção de tributos sob a forma de diferimento; 

 X - Se há publicidade e transparência na concessão dos benefícios ou incentivos fiscais; 

 XI - Se há publicidade e transparência dos valores dos benefícios concedidos, bem como dos 

métodos utilizados na sua mensuração; 

 XII - Se há publicidade e transparência dos resultados socioeconômicos dos benefícios concedidos, 

bem como dos métodos utilizados para o seu monitoramento e avaliação. 

 Art. 3º O relatório deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado em endereço 

na internet.  

  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Transparência na concessão dos benefícios ou incentivos fiscais 

 Transparência dos valores dos benefícios concedidos 

 Transparência dos resultados socioeconômicos dos benefícios concedidos 

 Maior fiscalização na concessão ilegal de isenção de tributos  

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.  



PROJETO DE LEI Nº 184/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Este projeto estabelece normas sobre a transparência e a publicidade das agendas políticas do 

Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado e agentes públicos ocupantes dos cargos de presidência 

em empresas e fundações públicas, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  Vale destacar que emborase trate 

de um dever do administrador, a publicidade dos atos revela-se como um direito dos cidadãos, propiciando a 

ampliação dos mecanismos de controle e fortalecendo o princípio basilar da democracia: a transparência. 

Objetivando ampliar o controle da população, a transparência dos atos permite que o cidadão acompanhe a 

gestão pública, analise os atos de seus representantes e fortaleça a cidadania. 

 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas sobre a transparência e a publicidade das agendas políticas do 

Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado e agentes públicos ocupantes dos cargos de presidência 

em empresas e fundações públicas, no âmbito do Estado do Espírito Santo.   

  Art. 2º Os agentes elencados no art. 1 deverão divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de 

computadores (internet), sua agenda de compromissos públicos. 

 §1º Inclui-se na divulgação estabelecida no caput as reuniões realizadas na residência oficial do 

governador, no palácio do governo e nas dependências dos prédios públicos onde estão instaladas as 

secretarias de estado, empresas públicas e fundações estaduais.  

 §2º Os compromissos assumidos deverão ser confirmados com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas, sendo obrigatória a confirmação no sítio eletrônico.  

 §3º A agenda de compromissos públicos poderá ser alterada, devendo a justificativa ser registrada 

expressamente no sítio em que se encontra a agenda no dia seguinte à alteração.  

 Art. 3º Deverá constar na agenda pública: 

I – nome do requerente e cargo; 

II – local;  

III – data e hora; e 

IV – tema sucinto da agenda. 

  Art. 4º Poderão deixar de ser publicados atos sigilosos imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado.  

 Parágrafo único. São entendidos como atos sigilosos os que possam pôr em risco a defesa e a 

soberania do Estado, a vida, a segurança ou a saúde da população, a segurança de instituições ou de 

autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, e que possam comprometer atividades de 

inteligência, bem como de investigação ou fiscalização relacionadas à prevenção ou repressão de infrações.  



 Art. 5º O descumprimento do estabelecido nesta lei incorrerá na responsabilização do ocupante do 

cargo. 

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Deverão divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de computadores (internet), sua agenda de 

compromissos públicos. 

 Controle da população 

 Analise os atos de seus representantes públicos 

 Mais uma forma da população ter conhecimento do que ocorre nos bastidores do poder. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE LEI Nº 48/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Com esse projeto Majeski propôs, que os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Espírito Santo à 

iniciativa privada sejam reduzidas em 10%. Como a Lei de diretrizes orçamentárias do ano de 2017 prevê a 

concessão de isenções em montante superior a 1 bilhão de reais, essa redução mínima nos incentivos geraria 

mais de 100 milhões de reais a mais nos cofres do Estado 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º Nos termos do Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, ficam reduzidos os incentivos e 

benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de 

apuração, que resultem em redução do valor do ICMS a ser pago, em montante correspondente a dez por 

cento do respectivo incentivo ou benefício na data de aprovação desta lei. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Aumento de investimento em áreas fundamentais como a saúde, educação e segurança,  

 Equilíbrio das contas públicas.  

 Resgate de milhões de reais em receita para o estado. 
 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. 

  



PROJETO DE LEI Nº 216/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

 

 A Residência Oficial do Governo na Praia da Costa foi criada no ano de 1929 pelo Interventor do 

Estado, Doutor João Punaro Bley. Mas não é aceitável que em pleno séc. XXI o cidadão continue a custear 

mordomias da classe política, enquanto são reduzidos os investimentos em educação, saúde e segurança 

pública. No caso do Espírito Santo não há motivos para a manutenção da Residência Oficial uma vez que o 

Estado dispõe do Palácio Anchieta, atual sede do governo, onde existem plenas condições de habitação e 

para a recepção de autoridades. Assim, com esse projeto Majeski propõe a que a Residência Oficial da Praia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

da Costa seja extinta garantindo também o acesso público à praia da propriedade. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º Fica extinta a Residência Oficial do Governo do Estado do Espírito Santo, situada na Praia da 

Costa, no Município de Vila Velha, devendo ser dada destinação de interesse público à propriedade. 

 §1º O Poder Executivo fica autorizado a ceder a área e o imóvel, desde que em conformidade ao 

estabelecido no caput do artigo. 

 §2º Fica expressamente vedada a alienação do terreno e do imóvel.  

 Art.2º Após o término dos contratos já estabelecidos ficam vedadas as despesas com a prestação de 

serviços de hotelaria, cozinha, arrumação, lavanderia e recepção predial nas dependências da Residência 

Oficial da Praia da Costa. 

Parágrafo único. Enquanto não for dado uso público ao imóvel, novas despesas ficarão restritas à 

manutenção, conservação e segurança patrimonial.  

Art. 3º Em cumprimento ao art. 10 da Lei Federal nº 7.661, de 16 de maio de 1988, deverá ser 

garantido o uso público da praia existente na propriedade. 

Art. 4º O Palácio Anchieta será a sede do Governo Estadual e a Residência Oficial após a aprovação 

desta lei.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Devolução de espaço público à população 

 Redução de gastos com mordomias para políticos 

 Devolução da praia à população 

 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.  



PROJETO DE LEI Nº 116/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Em um momento onde se prega a transparência nos atos de gestão e combate à corrupção, reduzir 

significativamente os problemas relacionados ao favorecimento ilícito de agentes participantes de processos 

licitatórios é fundamental. Esse projeto proíbe o Poder Público de contratar com empresa ligada a 

funcionário público e agente político municipal, estadual e federal, ou com pessoas ligadas a eles por 

matrimônio ou relação de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º No Estado do Espírito Santo fica o Poder Público proibido de contratar para o fornecimento, 

prestação de serviços e execução de obras para a Administração Pública, empresa ligada a funcionário 

público e agente político municipal, estadual e federal, em exercício do mandato, pessoas ligadas a estes por 

matrimônio ou com relação de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.  

 Parágrafo único. A vedação estabelecida no caput do artigo subsiste até um ano depois de findas as 

respectivas funções.  

 Art. 2º Os editais de licitação para a contratação de empresa para o fornecimento, prestação de 

serviços e execução de obras para a Administração Pública, deverão estabelecer a vedação de que trata esta 

lei.  

  Art. 3º Os contratos em vigor que contrariem o estabelecido nesta lei, deverão ser encerrados ao 

término do prazo estabelecido na contratação, sendo vedada a prorrogação do prazo de vigência.   

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Buscando inovar e reforçar um dos pilares da democracia, que é a participação, propomos que seja permitida a 

manifestação de cidadãos na tribuna do Plenário durante as votações quando solicitado por parlamentar. De forma 

alguma esta medida enfraquece a representatividade dos parlamentares, uma vez que não altera a sua prerrogativa 

legal de discutir, votar e propor matérias. Por outro lado, ganha a democracia e ganha a Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo ao aprovar matérias que aproximem os eleitores dos eleitos. 

INTEGRA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Art. 1º - Acrescenta §4º ao artigo 187 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 187. [...] 

 

§ 4º Os Deputados poderão inscrever cidadãos para a discussão da proposição 

em pauta, até o limite de 2 (dois) oradores por votação, dando preferência aos 

representantes de entidades da sociedade civil cuja atuação seja correlata ao tema 

da proposição em debate.” 

 

 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Ampliação dos mecanismos de participação  

 Permitir que o principal interessado na matéria a ser votada (população) seja ouvido. 

 Ativação de uma variedade de formas de controle e de supervisão por parte dos cidadãos.  

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

O presente Projeto de Resolução visa estabelecer no Regimento Interno a possibilidade de apresentação de 

sugestão legislativa por qualquer cidadão do Estado do Espírito Santo. 

INTEGRA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Art. 1° - Acrescenta artigo 268-B à Resolução n° 2.700, de 15.07.2009, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 268-B. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo disponibilizará na 

internet espaço destinado às sugestões legislativas. 

§1° A sugestão legislativa que receber 1 (um) mil apoios, por meio do portal da 

Assembleia Legislativa na internet, será encaminhada para a Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, para opinamento sobre o aspecto constitucional, 

jurídico, legal e de técnica legislativa da proposição, e para a Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos para opinamento sobre o mérito da proposição. 

§2° A verificação dos apoios se dará nos mesmos termos do Art. 268-A. 

§3° Em ambas as comissões deverá ser elaborado parecer, nos prazos previstos neste 

Regimento, devendo ser dada ampla publicidade no Diário Oficial do Poder 

Legislativo e no espaço destinado às sugestões no portal da internet. 

§4° A sugestão legislativa que receber parecer favorável das comissões será 

transformada em proposição legislativa de autoria popular e deverá ser encaminhada à 

Mesa, para tramitação, ouvidas as comissões competentes para o exame do mérito. 

§5° Poderá ser elaborada minuta de projeto de lei e deverão ser propostas 

alterações que viabilizem a tramitação das sugestões legislativas nas comissões. 

§6° Após tramitar na última comissão a que tenha sido distribuído o processo, os 

pareceres aprovados serão remetidos juntamente com a proposição à Mesa, 

sobrestando-se às demais proposições constantes na Ordem do Dia. 

§7° O cidadão proponente da sugestão legislativa poderá encaminhar a votação e discutir a 

proposta em Plenário. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Mais um canal de interação popular na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 Perspectiva de participação que se apresente não como estratégia de substituição da democracia 

representativa 

 Aproximação das atividades da ALES com a população do Estado 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

A representação da maioria e da minoria na Assembleia Legislativa se faz fundamental, para que os parlamentares 

tenham representatividade isonômica no Parlamento. Esse projeto busca criar tais lideranças na ALES. 

INTEGRA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Art. 1º - Acrescenta artigo 13-B à Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13-B. As Lideranças da Maioria e da Minoria serão compostas somente de Líder, com as prerrogativas 

constantes do artigo 12, incisos I a III. 

§1º O Líder de que trata este artigo será indicado por, no mínimo um sexto dos membros da Assembleia Legislativa. 

§2º Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do Líder do Partido e do Líder e Vice-Líder do 

Governo ou de qualquer Bloco Parlamentar.” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 A partir da aprovação deste projeto de resolução, os parlamentares que possuem, na maioria das situações, 

posicionamento divergente da base governista poderão também ser representados por um líder. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Proposta rejeitada em votação no plenário. 

  



 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

O artigo 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo estabelece em seu caput que “a Assembleia 

Legislativa ou qualquer de suas comissões, através da Mesa, poderá convocar Secretário de Estado, 

Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da Justiça, para prestarem, pessoalmente, as 

informações sobre assunto previamente determinado, importando a ausência sem justificação adequada, 

crime de responsabilidade. Dessa forma, a presente medida visa criar um instrumento que garanta a 

Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração 

indireta. 

INTEGRA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Art. 1º.  Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 162 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009. 

“Art.162. [...] 

 

§ 2º O acúmulo de 3 (três) pedidos de informação na forma prevista pelo parágrafo 2º do artigo 57 da 

Constituição Estadual, direcionados ao mesmo Secretário de Estado e não atendidos, acarretará 

automaticamente, sob responsabilidade da Mesa, na aplicação do disposto no Inciso III do artigo 165 deste 

Regimento.” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Convocação e do comparecimento de Secretário de Estado ou outra autoridade pública sempre que 

necessário. 

 Garantia à Assembleia Legislativa a plena execução do Inciso XIII do artigo 56 da Constituição 

Estadual 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.  



PROJETO DE LEI Nº 4/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Uma emenda é uma modificação em uma lei, proposta por parlamentares. A aprovação de uma emenda geralmente 

passa por exigências e em alguns casos pode passar por revisão. No Espírito Santo, o Regimento Interno, constante 

no capítulo referente às matérias orçamentárias, prevê a possibilidade de as emendas destacadas, apresentadas 

mediante deliberação do Plenário, serem votadas em grupos. Na forma em que se encontra redigido, tal dispositivo 

não permite a discussão plena dos dispositivos propostos nas emendas. Dessa forma, a seguinte proposição permite 

que as emendas às matérias orçamentárias sejam analisadas e discutidas criteriosamente em plenário 

INTEGRA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Art. 1º - Modifica os parágrafos 2º e 3º do art. 241 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 241. [...]  

§2º As emendas e as partes destacadas serão votadas, uma de cada vez, antes do projeto, seguindo, 

respectivamente, a sequência numérica de sua apresentação na comissão e a ordem numérica dos dispositivos 

destacados. 

§3º Mediante deliberação do Plenário, as emendas destacadas de um mesmo autor, poderão ser votadas em grupo, 

desde que ultrapassem o número de 10 (dez).” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Ampliação do debate 

 Resultados positivos para o projeto final de que trata. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Buscamos com este projeto de resolução modificar dispositivos do regimento interno que reiteradamente geraram 

interpretações diversas e foram questionados por meio de questões de ordem pelos parlamentares desta Casa neste 

exercício. 

INTEGRA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Art. 1º. Modifica o artigo 112 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 112. A Assembleia Legislativa poderá, uma vez por mês, destinar o 
Grande Expediente da sessão ordinária a comemorações e à discussão de assunto 

de excepcional relevância, ou poderá interromper os seus trabalhos, em qualquer 

fase da sessão, para recepcionar personalidades, por proposição do Presidente ou 

de Deputado, ouvido o Plenário.  

[...]” 
 

Art. 2º. Acrescenta §2º ao artigo 169 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 169. [...] 

 

§1º [...] 

 

§2º As emendas aos projetos de resolução em tramitação somente versarão sobre 

o tema central da proposição, sendo vedada qualquer emenda que altere 

dispositivos regimentais diversos. ” 

Art. 3º Modifica o artigo 226 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar com a 

seguinte redação:  

 
“Art. 226. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto será incluído na 

Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte, sendo vedada a inclusão em sessão 

extraordinária no dia da aprovação do requerimento. ” 

 

Art. 4º Acrescenta §6º ao artigo 201 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar com 

a seguinte redação:  

 
“Art. 201. [...] 

 
§6º A relação dos Deputados ausentes durante a votação e a dos que se 

manifestarem contra será publicada no Diário do Poder Legislativo e constará em 

ata. ” 

 

Art. 5 º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 



Evitar interpretações diversas relacionadas ao Regimento Interno da Casa. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.  



PROJETO DE LEI Nº 3/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

O regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo traz duas possibilidades de 

processo de votação: o simbólico e o nominal. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação 

de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem como estão e os contrários a se 

manifestarem verbalmente. Já a votação nominal é realizada através do sistema eletrônico de votos. Esse 

projeto propõe a adoção de votação nominal nas votações. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º.  Modifica o Art. 202 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 202. Adotar-se-á o processo nominal em todas as votações, salvo nas indicações, pareceres e 

requerimentos, em que será adotado o processo simbólico. 

Parágrafo único – Poderá ser adotado o processo nominal na votação de requerimentos, pareceres e 

indicações, mediante aprovação de requerimento apresentado até o anúncio da fase de votação da 

proposição.” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Processo nominal na votação de requerimentos, pareceres e indicações 

 Fortalecimento da capacidade dos cidadãos de participar mais efetivamente do processo de tomada de 

decisões 

 Ampliação sua capacidade de fiscalizar os atos dos poderes constituídos. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento.  



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2017 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Existem atualmente 16 comissões permanentes na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, contando cada uma 

delas, em média, com 5 servidores que recebem entre R$ 2.917,87 e R$ 4.438,63. Algumas das comissões se reúnem 

semanalmente, outras apenas quinzenalmente. Atualmente o regimento interno não prevê punição aos faltosos 

similarmente à existente aos parlamentares ausentes em reuniões ordinárias. Buscando dar fim a esta problemática, 

propomos a redução de um sessenta avos (1/60) do subsídio mensal ao parlamentar que faltar a uma reunião de 

comissão, quantia correspondente a 422 reais. Estabelecemos ainda que o parlamentar perderá a vaga na comissão 

caso falte a mais de 8 reuniões intercaladas. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º. Modifica o §1º ao artigo 289 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 289. [...] 

 

§ 1º O Deputado que não comparecer à sessão ordinária terá descontado um 

trinta avos do respectivo subsídio mensal, e o não comparecimento à reunião nas 

comissões resultará em desconto de um sessenta avos, salvo se licenciado ou 

com ausência justificada nos termos do artigo 23, § 1º, III deste Regimento 

Interno. 

 

Art. 2º. Modifica o §1º do artigo 71 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 71. A vaga na comissão ocorrerá em virtude de renúncia, falecimento ou 

perda do lugar. 

 

§ 1º Além do que estabelece o caput deste artigo, a perda do lugar na comissão 

decorre do não comparecimento a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 

8 (oito) reuniões intercaladas durante a sessão legislativa.” 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

Redução do número de ausências nas Comissões. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE LEI Nº 147/2017 

BANDEIRA:  

Saúde 

RESUMO 

O número de mortes em média por ano por acidentes e doenças do trabalho é de 2,3 milhões, sendo 860 mil pessoas 

feridas por dia. Neste panorama, a cada 15 segundos aproximadamente, um trabalhador morre por conta de uma 

doença relacionada ao trabalho. No dia 28 de abril é celebrado o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes 

e Doenças do Trabalho”. Essa iniciativa quer trazer saúde e prevenção para dentro do local onde passamos grande 

parte do nosso dia, da nossa vida e de onde tiramos nosso sustento, instituindo o “abril verde” como mês de 

conscientização sobre a prevenção de Acidente de Trabalho. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º Fica instituído em todo território do Estado o Abril Verde, mês dedicado às ações de conscientização e 

prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao Trabalho. 

Art. 2º A comemoração instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado. 

Art. 3º Nos meses de abril de cada ano a critério dos gestores, em cooperação com a iniciativa privada, entidades 

civis e organizações profissionais e científicas, serão realizadas campanhas de esclarecimento, promoção e outras 

ações educativas visando a eliminação dos acidentes no trabalho e a promoção à saúde do trabalhador. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Maior conscientização sobre a prevenção de Acidente de Trabalho 

 Mobilização o envolvimento da sociedade, dos órgãos de governos, empresas, entidades de classe, 

associações, federações e sociedade civil organizada. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE LEI Nº 28/2017 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

o presente Projeto de Lei tem por objetivo estimular a geração de energia elétrica por fontes renováveis em 

sistemas de microgeração e minigeração distribuídas, passando a integrar a base de cálculo do ICMS apenas 

à diferença positiva entre a energia consumida e a energia injetada na rede. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º. Acrescenta-se §8º ao Art. 11 da Lei nº 7000, de 27 de Dezembro de 2001, com a seguinte redação: 

 

“Art. 11. (...)  

(...) 

§ 8º.  A base de cálculo do imposto, relativamente às operações do microgerador e do minigerador de 

energia elétrica participantes do sistema de compensação de energia elétrica, de que trata a Resolução 

Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, será reduzida, de forma que 

corresponda à diferença positiva entre a entrada de energia elétrica fornecida pela empresa distribuidora e a 

saída de energia elétrica com destino à empresa distribuidora.” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Fomentar a produção de energia por microgeração e minigeração através de fontes renováveis no 

Estado do Espírito Santo. 

 Incentivo à energia renovável 

 Geração distribuída de energia elétrica 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE LEI Nº 168/2017 

BANDEIRA:  

Saúde 

RESUMO 

Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, 

de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, 

como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Infelizmente milhares 

de crianças e jovens vêm realizando trabalhos indevidamente em todo o país. Essa iniciativa do deputado Sergio 

Majeski, institui o “junho vermelho”, em busca de um momento de reflexão do Estado sobre o assunto, devendo ser 

garantido cada vez mais aos jovens direito de acesso à educação, ao lazer e ao esporte.  

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º Fica instituído no Estado do Espírito Santo o Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização e ações de 

prevenção e erradicação do trabalho infantil. 

Art. 2º A comemoração instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado. 

Art. 3º No mês de junho de cada ano, em cooperação com a iniciativa privada, entidades civis e organizações, serão 

realizadas campanhas de esclarecimento, divulgação e outras ações educativas visando à prevenção e erradicação do 

trabalho infantil. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO  

 Mobilização social, medidas legislativas e políticas públicas – em prol da erradicação e prevenção do trabalho 

infantil 

 Garantir cada vez mais aos jovens direito de acesso à educação, ao lazer e ao esporte. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº  52 /2017 

Concede Título de Cidadã espírito-santense a Srª. Ana Rosa Rodrigues de Souza 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº  50/2017 

Concede Título de Cidadã espírito-santense a Srª. Denise Rocco de Sena 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº  51 /2017 

Concede Título de cidadão espírito-santense ao Sr. Marcos Luiz Jauhar 


