
 

Tramitação de projetos: 

 

1. Protocolo 

2. Encaminhado para a Mesa Diretora que distribui ou dá despacho denegatório 

3. Se a mesa acatar o projeto, o mesmo vai para avaliação d as comissões passando primeiro pela Procuradoria 

em caráter consultivo, vai para a Comissão de Justiça e em seguida passa pelas outras Comissões. 

4. Se a mesa rejeitar o projeto, o deputado pode pedir recurso à Comissão de Justiça, que pode derrubar ou 

acatar o despacho da mesa. Se derrubar o projeto volta para tramitação regular. Se o despacho não for 

derrubado, o projeto é arquivado. 

5. Após passar por todas as etapas anteriores, a proposta vai para o Plenário para ser votada.  

a. Projeto de Lei (PL) – 1 votação (maioria simples). Se aprovado é enviado para o governador que 

sanciona ou veta a proposta (veto total ou parcial). Após análise do governador o Executivo  devolve 

o projeto para Ales, que pode manter ou derrubar o veto. Se derrubar, a lei é promulgada.  

b. Projeto de Resolução (PR) – 1 votação (maioria simples). Se aprovado é promulgado, se não é 

arquivado. 

c. Projeto de Lei Complementar (PLC) – Se aprovado é enviado para o governador que sanciona ou veta 

a proposta (veto total ou parcial). Após análise do governador o Executivo devolve o projeto para 

Ales, que pode manter ou derrubar o veto. Se derrubar, a lei é promulgada.  

d. Projeto de Emenda Constitucional (PEC) – 2 votações (maioria absoluta e voto nominal). Se aprovado 

é promulgado, se não é arquivado. 

  



PROJETO DE LEI Nº 280/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Na tentativa de garantir o direito à licença remunerada aos profissionais da educação para qualificação profissional 

(Mestrado e Doutorado), Majeski propôs projeto que altera a redação do Art. 1º - Meta 18 do Plano Estadual de 

Educação (PEE), incluindo a progressão funcional associada à qualificação, mas mais uma vez foi barrado pela 

avaliação da Mesa Diretora da Casa e teve o projeto arquivado.  

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - A Estratégia 18.3 da Meta 18 da Lei nº 10.382/2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“META 18 - (...) 

18.3) Garantir, a partir da aprovação deste PEE, nos planos de carreira dos profissionais da educação do sistema 

estadual e dos sistemas municipais, licenças remuneradas integralmente para qualificação profissional em nível de 

pós-graduação stricto sensu e lato sensu, incluindo a progressão funcional associada à qualificação profissional por 

cursos de capacitação e aperfeiçoamento; 

(...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Possibilidade de formação continuada de professores 

 Suporte para que o docente consiga trabalhar e exercer a sua função diante da sociedade 

 Construção de uma base para a atuação no seu campo de trabalho. 

 O professor como todos os profissionais necessitam estar em constante atualização, uma vez que a 

sociedade está sempre em transformação pelo avanço da tecnologia e pelo desenvolvimento humano.  

 O nível de escolaridade dos professores e a contratação por meio de concurso público são os fatores que 

mais pesam no nível de aprendizado dos alunos de uma escola pública. 

 Maior nível de qualificação afetam positivamente os ganhos de aprendizado dos alunos das escolas. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário  

  



 

PROJETO DE LEI Nº 279/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Com o objetivo de fomentar a qualidade da educação básica, do campo e da cidade, em todas as etapas e 

modalidades Majeski propõe igualar as metas do Plano Estadual de Educação (PEE) aos parâmetros nacionais 

descritos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - A Meta 7 da Lei nº 10.382/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“META 7 - Fomentar a qualidade da educação básica, do campo e da cidade, em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias estaduais para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5,6 5,8 6,1 6,3 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
5,0 5,3 5,5 5,8 

ENSINO MÉDIO 
4,7 5,1 5,3 5,6 

 (...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Trazer aluno evadido de volta 

 Dar qualidade escolar 

 Aumento do transporte  

 Orientar políticas públicas das redes de ensino 

 Diminuir a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional 

SITUAÇÃO DO PROJETO  

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário.  



PROJETO DE LEI Nº 278 /2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

O atual cenário da Educação suscita tensões quanto à gestão da pasta. Em busca de melhorias, Majeski cria projeto 

que visa assegurar a realização de, pelo menos, duas conferências estaduais de educação, em conformidade com a 

determinação do Artigo 6º do Plano Nacional de Educação (PNE). 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Acrescenta-se novo artigo 6º a Lei º 10.382, de 24 de junho de 2015, determinando que sejam realizadas ao 

menos 2 (duas) conferências estaduais de educação até o término do plano, renumerando os demais, e passando a 

vigorar a seguinte redação: 

“Art. 6º O Estado promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências estaduais de educação até o final do 

decênio, precedidas de conferências municipais e anteriores às conferências nacionais estipuladas no PNE, a serem 

articuladas e coordenadas pela Comissão de Elaboração e Acompanhamento do Plano Estadual de Educação do 

Espírito Santo - COPEES. 

§ 1o  À COPEES caberá também promover a articulação das conferências estaduais de educação com as conferências 

municipais que as precederem. 

§ 2o  As conferências estaduais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o 

objetivo de avaliar a execução deste PEE e subsidiar a elaboração do plano estadual de educação para o decênio 

subsequente. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Promover uma reflexão sobre o ensino  

 Qualificação e ampliação do debate 

 Envolvimento de atores sociais 

 Atualização da situação dos Planos nos municípios e estados  

 Diagnóstico do município. Um levantamento que mostre a situação e o atendimento nas escolas. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 277/2015 

BANDEIRA: 

Educação 

RESUMO 

Muitos estudantes precisam trabalhar para complementar a renda familiar e, por necessidade, não podem deixar 

seu emprego para estudar. Este projeto visa garantir o acesso e as condições de permanência dos estudantes 

trabalhadores. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Acrescenta a Estratégia 3.12 à Meta 3 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, passando a vigorar com a 

seguinte redação, e renumerando as demais: 

“(...) 

3.12) garantir o acesso e as condições de permanência necessárias ao estudante trabalhador.” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Garantir o cumprimento das obrigações do estado em oferecer condições adequadas para que possam 

sustentar seus estudos concomitantemente ao trabalho. 

 Garantir a formação educacional adequada e qualificação profissional, que em longo prazo trará ainda mais 

benefícios no acesso ao mercado de trabalho. 

 Democratização da educação 

 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 276/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

A distorção idade-série é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar, provocado muitas vezes por 

repetência, entrada tardia na escola, abandono e retorno do aluno evadido. A proposta de Majeski acrescenta uma 

estratégia a lei atual estabelecendo uma redução de 20% desta distorção em até 5 anos e 15% em até 10 anos. Vale 

lembrar que no Estado do Espírito Santo, segundo dados do INEP, 26% dos alunos do Ensino Médio se encontram em 

distorção ou defasagem idade-série. 

.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 e cinco por cento), em até cinco anos, 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

O estudo do fenômeno da distorção idade-série parece ser fundamental para a política educacional no país, visto que 

a mesma possui impactos sobre a eficiência e a eficácia do sistema educacional e se relaciona com um conjunto de 

variáveis quantitativas e qualitativas da educação, como as taxas de reprovação e de repetência e as condições de 

infraestrutura que, comprovadamente, influenciam o desempenho dos alunos. 

 Maior atenção e investimento na educação  

 Criação de ações para melhorar o desempenho dos alunos 

 Redução das taxas de repetência  

 Criação de medida de fluxo para avaliar as escolas 

 Adoção de políticas públicas voltadas à correção do fluxo escolar  

 Análise e compreensão da escola atual no estado do Espírito Santo. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário.  



PROJETO DE LEI Nº 275/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

A falta de qualidade é um problema que atinge a escola brasileira desde as suas origens e ainda hoje enfrentamos 

desafios na educação básica pública brasileira, como a falta de condições materiais adequadas nas escolas, a 

problemática da precariedade da formação de professores e a pouca valorização da profissão.  O CAQ, Custo Aluno 

Qualidade, é um parâmetro utilizado para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da 

educação básica e, justamente, para alcançar essa qualidade é necessário assegurar sua implementação nos estados. 

Pensando nisso o deputado Sergio Majeski elaborou um projeto de lei que estabelece o prazo de 2 anos após a 

aprovação do Plano Estadual de Educação (PEE), para implementação do CAQ. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Modifica a Estratégia 20.8, constante na Meta 20 da Lei n º 10.382, de 24 de junho de 2015, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

“ 20.8) garantir a implementação do Custo Aluno Qualidade - CAQ no prazo de 2 (dois) anos de vigência deste PEE, 

acompanhando continuamente os ajustes a serem feitos com base em metodologia formulada pelo Ministério da 

Educação - MEC;  

 (...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

Garantir uma estrutura mínima adequada a todas as escolas e a cada um dos estudantes. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário.  



 

PROJETO DE LEI Nº 274/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Visando o enfrentamento às grandes desafios na educação básica pública brasileira, como a falta de condições 

materiais adequadas nas escolas, a problemática da precariedade da formação de professores e a pouca valorização 

da profissão, o deputado Sergio Majeski elaborou um projeto de lei que estabelece o prazo de 1 ano após a 

aprovação do Plano Estadual de Educação (PEE), para implementação do CAQi - Custo Aluno - Qualidade Inicial. O 

CAQi considera condições como tamanho das turmas, formação, salários e carreira compatíveis com a 

responsabilidade dos profissionais da educação, instalações, equipamentos e infraestrutura adequados, e insumos 

como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas, materiais didáticos, entre outros, tudo para cumprir 

o marco legal brasileiro. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Acrescenta nova estratégia 20.7, constante na Meta 20 da Lei nº 10.382, 24 de junho de 2015, passando a 

vigorar a seguinte redação, e renumerando as demais: 

“20.7) o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi deverá ser implantado no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PEE; 

(...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

Garantir uma estrutura mínima adequada a todas as escolas e a cada um dos estudantes. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 273/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Sempre atento e em defesa de uma educação de qualidade para todos, Majeski protocolou o projeto de lei, que visa 

a adequação do estado do Espírito Santo às demais diretrizes já estabelecidas pelo Ministério da Educação no país, a 

fim de dar continuidade ao projeto de ampliar tempos, espaços e oportunidades educativas para qualificação da 

educação pública do capixaba. Entre elas, o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e a Matriz para o ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio). 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - A Estratégia 3.1 da Meta 3 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“3.1) implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a Matriz para o ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), a fim de incentivar práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo a aquisição de equipamentos e laboratórios, a 

produção de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições 

acadêmicas, esportivas e culturais;  

(...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico. 

 Propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na 

escola. 

 Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa, Cultura Corporal; Cultura e Artes. 

Comunicação e uso de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e Leitura e Letramento. 

 Orientações curriculares expressas de modo claro, intencional e articuladas para cada área de conhecimento. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 272/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

No Plano Estadual de Educação, o governo do estado propõe elevar, gradualmente, o número de matrículas em 

mestrados e doutorados, de modo a atingir a titulação anual de 1000 e 150 doutores. Majeski propõe a modificação 

da estratégia existente por outra em consonância à estratégia nacional equiparável, visando ampliar o investimento 

na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes, tendo em 

vista que o número atualmente previsto de 4 (quatro) doutores para 100.000 (cem mil) habitantes não condiz com a 

realidade atual e futura do ES, além de não contribuir para o cumprimento do Plano Nacional de Educação.  

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - A Estratégia 14.12 da Meta 14 da Lei nº 10.382/2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“META 14 - (...) 

14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 

1.000 (mil) habitantes; 

(...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Parecer pela Inconstitucionalidade da Comissão de Justiça mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 271 /2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Com esse projeto Majeski buscou a implantação de padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento nas escolas 

públicas de educação básica, até o término do quinto ano do Plano Estadual de Educação, mas foi barrado pela mesa 

diretora e pelo plenário que manteve a decisão da mesa pelo arquivamento da proposta. 

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 

 Educação básica de qualidade 

 Infraestrutura de qualidade para escolas 

 Alcance dos padrões mínimos de funcionamento das escolas 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 270/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Hoje, nas escolas, encontramos alunos ávidos por desafios, mas, na maioria das vezes, falta-lhes o incentivo capaz de 

transformá-los nos cientistas de amanhã.  É preciso dar oportunidades e estimular os jovens estudantes. Este projeto 

visa garantir que, no prazo de 4 (quatro) anos, todas as de educação básica disponham de profissional 

adequadamente habilitado para a função de monitor nos laboratórios de ciências  e informática existentes.   

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Acrescenta nova Estratégia 7.22 à Meta 7 do Anexo Único da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, 

passando a vigorar com a seguinte redação, e renumerando as demais: 

“META 7 - (...) 

7.22) Garantir, no prazo de 4 (quatro) anos, que todas as escolas de educação básica disponham de 

acompanhamento profissional para a organização e auxílio do trabalho pedagógico do professor nos laboratórios de 

Ciências e Informática.  

(...) 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Aprendizado teórico, aliado à prática. 

 Incentivo a pesquisas. 

 Estímulo aos estudantes. 

 Estímulo aos funcionários a agregar seus conhecimentos técnicos aos recursos materiais, formando um 

conjunto capaz de transformar a prática educativa. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 269/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Apesar da redução nos números relacionados ao analfabetismo, ainda existem com relação aos adolescentes, 
números elevados de evasão escolar, por diversos fatores, destacando–se que a política atual educativa 
desenvolvida pelo governo, não é suficientemente eficaz para manter todos os jovens na escola. Com esse projeto, 
Majeski busca a garantida de implementação de políticas de inclusão e permanência escolar aos adolescentes que se 
encontram cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, fechado e internação cautelar, e os que se 
encontram em situação de rua. 
 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Modifica a Estratégia 7.25 da Meta 7 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“7.25) Implementar, em regime de colaboração entre Estado, União e Municípios, políticas de inclusão e 

permanência escolar para adolescentes que se encontram cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, 

fechado e internação cautelar, e os que se encontram em situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e demais legislações vigentes;  

(...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 A maioria dos infratores deixou de estudar para praticar atos infracionais e viver nas ruas, com esse projeto 

essa situação poderia mudar. 

 Garantir a proteção ao trabalho e a profissionalização dos adolescentes que se encontram cumprindo 

medidas socioeducativas 

 Implementação de políticas de inclusão e permanência escolar 

 Redução nos números relacionados ao analfabetismo 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

 

 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 268/2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

Majeski acredita que é fundamental constar a garantia da implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) 

como estratégia clara dentro do Plano Estadual de Educação. O objetivo deste projeto é que o Custo Aluno 

Qualidade Inicial, que posteriormente evoluirá para sua versão plena, denominada Custo Aluno Qualidade, seja 

referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - As Estratégias 20.6 e 20.7, constantes na Meta 20 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

“20.6) garantir a adoção do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos 

estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos 

indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será, progressivamente, reajustado até a implementação 

plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

20.7) fiscalizar e garantir a implementação do Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento 

da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento 

regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal 

docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e 

transporte escolar; 

(...)” 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

Garantir uma estrutura mínima adequada a todas as escolas e a cada um dos estudantes. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 146 /2015 

BANDEIRA:  

Educação 

RESUMO 

O conselho escolar é um dos órgãos colegiados de representação da comunidade escolar, previsto no regimento 

comum das escolas da rede estadual de ensino do estado do Espírito Santo. Uma vez estabelecidos, os conselhos 

recebem recursos do “Programa Estadual Dinheiro na Escola” (PDDE), destinados exclusivamente para aquisições de 

materiais e bens e/ou contratações de serviços, mas vedado à criação e registro dos conselhos junto aos cartórios de 

registro de pessoa jurídica. Este projeto busca dispensar o conselho escolar do pagamento de taxas e demais 

despesas cartorárias referentes ao seu registro e suas alterações. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Fica o Conselho Escolar, órgão colegiado de representação da comunidade escolar sem fins lucrativos, isento 

do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas 

alterações.  

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Manutenção e valorização da importante função do conselho escolar junto à administração das escolas 

 Permitir que a comunidade escolar local tenha participação efetiva nas tomas de decisões 

 Descentralização dos recursos financeiros fomentando a gestão democrática das escolas. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Vetado pelo governador e veto mantido em votação no plenário. 

  



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19 /2015 

BANDEIRA:  

Inclusão Social 

RESUMO 

A Lei Complementar nº 213/2001 do Estado do Espírito Santo determina como exigência para a requisição da 

gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região Metropolitana da Grande Vitória pelas pessoas com 

deficiência, a comprovação da renda. Majeski, através deste projeto, propõe uma modificação no modelo de 

comprovação de renda, ampliando a gratuidade no transporte público para as pessoas com deficiência do Estado 

que se enquadrem nos demais requisitos. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Altera o inciso II do Art. 7º da Lei Complementar nº 213, de 03 de dezembro de 2001, passando a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 7º [...] 

II – apresentar declaração de sua condição financeira familiar, constando que não dispõe de meios para custear suas 

despesas com transporte público, sem que cause prejuízo próprio ou de sua família.” 

Art. 2º - Fica suprimido o Art. 9º da Lei Complementar nº 213, de 03 de dezembro de 2001.  

Art. 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Ampliação do direito a gratuidade do transporte, estendendo a todas as pessoas deficientes, independente 

da renda. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em tramitação na ALES 

Protocolado em 21 de setembro de 2015. 

Em junho de 2017 ainda aguarda a elaboração de parecer pelo procurador, para prosseguir com a tramitação. 

  



PROJETO DE LEI Nº 159 /2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Projeto de Lei pretende ampliar a divulgação ao cidadão capixaba, de forma mais clara e objetiva, dos gastos 

institucionais com publicidade praticados pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo Majeski, o 

princípio da transparência ativa e a divulgação clara e objetiva das informações de interesse social colaboram 

decisivamente para a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º O Poder Executivo Estadual, suas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, 

o Poder Legislativo Estadual, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deverão evidenciar os custos relacionados a todo processo de 

produção, divulgação e veiculação de publicidade institucional de qualquer natureza, realizada através de jornal, 

revista, televisão, rádio, sítios eletrônicos ou quaisquer outros meios de comunicação. 

Art. 2º A menção dos custos totais da peça publicitária, bem como o número da presente lei, deverão estar inseridas 

em cada veiculação. 

§ 1º No caso de publicidade impressa deverá ser mencionada também a quantidade de exemplares ou inserções 

contratados. Todas as informações deverão estar dispostas de forma clara e legível ao público. 

§ 2º No caso de veiculação em rádio, a menção das informações constantes do “caput” do presente artigo deverá 

ocorrer sempre ao final da comunicação, de forma clara e objetiva, visando garantir a compreensão por parte do 

público. 

§ 3º No caso de veiculação de forma televisionada, as informações deverão constar na parte inferior da imagem ou 

texto, de forma clara e legível, durante toda a duração da mesma. 

§ 4º No caso de veiculação paga em sítios eletrônicos através de banners ou imagens, todas as informações deverão 

estar dispostas de forma clara e legível ao público. 

Art. 3º A obrigatoriedade prevista no Art. 1º não se aplica:  

I – à comunicação oficial derivada de lei expressa, tal como a publicação de leis, atos administrativos, editais, 

compras e serviços contratados; 

II – às entidades da Administração Indireta que explorem atividade econômica. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Transparência ativa e a divulgação clara e objetiva das informações de interesse social 

 Maior participação dos cidadãos na gestão pública 

 Maior possibilidade de fiscalização e cobrança acerca dos atos dos poderes 

 Divulgação proativa de informações de interesse coletivo e geral 

SITUAÇÃO DO PROJETO 



Arquivado. Parecer pela Inconstitucionalidade da Comissão de Justiça mantido pelo plenário. 

 

  



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27 /2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Aos deputados estaduais cabe, entre outras coisas, o dever de fiscalizar e cobrar ações do poder Executivo. Ainda em 

suas atribuições, aparado pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cada deputado pode e deve encaminhar 

aos Secretários de Estado ou qualquer titular de órgãos diretamente ligados ao Governo do Estado, pedidos de 

informação por escrito, sobre assunto previamente determinado, sob prazo máximo de 30 dias para que a resposta 

seja obtida. Com esse projeto de resolução, Majeski busca tornar tal instrumento mais eficaz ao determinar que não 

sendo atendido o requisitado pelos parlamentares no prazo constitucional, e ao serem acumulados 5 (cinco) pedidos 

de informação direcionados ao mesmo Secretário da Estado, a Mesa diretora da Assembleia Legislativa deverá, 

automaticamente, submeter ao Plenário um requerimento de convocação do Secretário de Estado ou titular de 

órgão diretamente ligados ao Governo do Estado, para o qual os pedidos de informação foram encaminhados e cuja 

resposta não foi obtida, para sua discussão e deliberação na ALES. 

INTEGRA DO PROJETO  

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

“Art.162. O pedido de informação a Secretário de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Governadoria do Estado é diretamente encaminhado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, 
salvo se chegar espontaneamente à Casa ou já houver sido prestada em resposta a pedido anterior, casos em que 
será entregue cópia ao Deputado interessado, considerando-se prejudicada a proposição. 
 
§ 1º Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização os definidos no artigo 70 da Constituição Estadual. 
 

§ 2º O acúmulo de 5 (cinco) 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 

 Criação de um instrumento que garanta a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo “fiscalizar e 

controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta”. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº39 /2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 



RESUMO 

Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, 

visando uma melhor alocação dos recursos públicos. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o Regimento 

Interno permite que as emendas destacadas, apresentadas mediante deliberação do Plenário, sejam votadas em 

grupos, relacionadas por seus autores ou pela conclusão do parecer da comissão de finanças, não permitindo a 

discussão plena dos dispositivos propostos. A proposta do deputado Sergio Majeski, determina que as emendas 

sejam analisadas e discutidas criteriosamente em plenário, devendo ser votadas de forma individual. 

INTEGRA DO PROJETO  

Art. 1º - O parágrafo 2º do art. 241 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passa a ter a seguinte redação: 

“§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.” 

Art. 2º - Suprima-se o parágrafo 3º do art. 241, da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, renumerando os demais. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Ampliação do debate  

 Análise e discussão criteriosa de cada proposta 

 Resultados positivos para o projeto final de que trata. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº15 /2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Este PR exige a inclusão de procedimento de certificação da mesa diretora, com relação às propostas dos deputados 

admitidas como regimentais. 

INTEGRA DO PROJETO  

Art. 1º - O Artigo 143 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 143.  (...) 

(...) 

§2º. Toda proposição admitida e que dependa de deliberação, deverá ser atestada pela Secretaria da Mesa com 
relação a sua regularidade regimental e publicada no expediente com a devida certificação.” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Criação de mecanismos que possibilitem assegurar com clareza e segurança o cumprimento do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29/2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

A Diretoria da Consultoria Temática tem como âmbito de ação a gerência das atividades relativas às funções 

desempenhadas pelos Consultores Parlamentares Temáticos de carreira. Cientes da importância da Consultoria para 

a elaboração, e para a posterior tramitação do processo legislativo, este projeto visa inserir a mesma no Regimento 

Interno desta Casa passando assim, a efetivamente prestar apoio aos parlamentares, como suporte para a análise de 

proposições, e também para que os subsidie em suas respectivas áreas temáticas. 

INTEGRA DO PROJETO  

Art. 1º.  Acrescenta parágrafo 5º ao Art. 144 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, renumerando os demais. 

 “Art. 144. A proposição de iniciativa de Deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. 

[...] 

§5º. Admitir-se-ão em anexo, quando demandados, estudos técnico-científicos elaborados pela Diretoria da 
Consultoria Temática a fim de subsidiar as proposições. 

[...] 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Apoio e assessoramento nas diversas áreas temáticas 

 Consultoria temática às comissões e aos Deputados nas atividades legislativas e político-parlamentares 

 Realização de estudos técnico-científicos necessários à elaboração legislativa 

 Realização de estudos necessários à elaboração do documento de informação técnica prévia das 
proposições, levantando material e dados para sua instrução e análise 

 Agilidade e desburocratização do processo de tomada de decisão 
 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado. Resolução nº 4.055/2015 

  



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº13 /2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo estabelecer normas de finanças públicas complementares 

à Lei de Responsabilidade Fiscal, e à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o objetivo de garantir a 

observância dos princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal nas transições de governo no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

 
Art. 1º Esta Lei Complementar visa estabelecer normas de finanças públicas complementares à Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o 
objetivo de garantir a observância dos princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal nas transições 
de governo no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral para o cargo de Governador do Estado, a partir da 
proclamação do resultado das eleições, é garantido o direito de instituir uma comissão de transição, com o objetivo 
de obter acesso às informações sobre o funcionamento dos órgãos e das entidades da administração pública 
estadual, assim como das ações, projetos e programas em andamento, dos contratos, e outras informações 
pertinentes para o preparo dos atos de iniciativa da nova gestão, em acordo com o estabelecido no artigo 85-A da 
Carta Estadual. 

 
§1º A comissão a que se refere o caput terá um coordenador, a quem compete requisitar informações dos 

órgãos e das entidades da administração pública estadual. 
 
§2º A comissão de transição será instituída tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial da eleição 

estadual, e deve encerrar-se com a posse do candidato eleito, onde ocorrerá a dispensa automática dos seus 
integrantes. 

 
I - Os membros da comissão de transição não serão remunerados, para este fim; 
 
§3º O governo estadual em exercício deverá garantir a infraestrutura necessária para a realização dos 

trabalhos da comissão de transição. 
 
§4º O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deverá designar três (3) membros de seu corpo técnico 

para o acompanhamento dos trabalhos da comissão de transição. 
 
§5º Deverá ser emitido relatório técnico pela comissão antes a sua dissolução, relatando detalhadamente os 

dados e fatos apurados, contendo na integra o disposto nos incisos do Art. 4º, e devendo ser publicado no Diário 
Oficial do Estado. 

 
Art. 3º A comissão de transição terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e 

aos projetos do governo. 
 
Art. 4º Serão disponibilizados à comissão de transição os seguintes documentos e informações: 
 
I - Plano Plurianual – PPA; 

 
II - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 



 
III - Lei Orçamentária Anual – LOA; 
 
IV - demonstrativo dos saldos disponíveis transferidos do exercício findo para o exercício seguinte, da seguinte 

forma: 
 

a) termo de conferência de saldos em caixa; 
 
b) termo de conferência de saldos em bancos relativo a todas as contas correntes e respectiva conciliação 

bancária; 
 

c) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria; 
 
V-demonstrativo dos restos a pagar distinguindo-se os empenhos liquidados/processados e os não 

processados, referentes aos exercícios anteriores àqueles relativos ao exercício findo, com cópias dos respectivos 
empenhos; 

 
VI - demonstrativos da Dívida Fundada Interna, bem como de operações de créditos por antecipação de 

receitas; 
 
VII - relações dos documentos financeiros, decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, 

parcelamentos, convênios e outros não concluídos até o término do mandato atual; 
 
VIII - contratos que vencerão até o final do ano referentes ao fornecimento de bens e serviços considerados 

ininterruptos; 
 
IX – demonstrativo das notas de empenho assumidas nos dois últimos quadrimestre do mandato; 
 
X - termos de ajuste de conduta e de gestão firmados; 

 
XI – inventário dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Poder Executivo; 

 
XII - estrutura e funcionamento do almoxarifado, bem como levantamento do respectivo inventário; 

 
XIII – levantamento da situação do quadro de servidores, evidenciando os nomes, a lotação, os cargos em 

provimento efetivo e em comissão e funções gratificadas, e listagem de contratados por prazo determinado e dos 
servidores cedidos, com a indicação das respectivas remunerações; 

XIV – relação de folhas de pagamento não quitadas no exercício se houver; 
 

XV - cópia dos relatórios da lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao exercício findo, devendo apresentar os 
anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre e os anexos do Relatório de Gestão 
Fiscal (RGF) do 2º quadrimestre/1º semestre, uma vez que o restante terá como prazo janeiro do exercício seguinte, 
bem como cópia das atas das audiências públicas realizadas; 

 
XVI - relação dos precatórios e depósito mínimo; 
 
XVII - processos judiciais e extrajudiciais em curso - passivos contingentes; 

 
XVIII- relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública; 

 
XIX - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual que indique o seu 

estágio de execução; 
 

XX - relatório circunstanciado da situação atuarial e patrimonial do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado do Espírito Santo – IPAJM; 



 
XXI - projetos de lei em tramitação; 
 

         XXII – outras informações/documentos que a comissão de transição julgue necessários; 

 
§1º As informações de que trata este artigo: 

 
I - deverão ser entregues à comissão de transição no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a sua constituição; 
 
II - deverão estar atualizadas até o dia anterior ao de sua entrega. 

 
§2º É assegurado à comissão de transição obter posteriormente atualização das informações prestadas. 
 
§3º A entrega dos documentos e a conferências de disponibilidades financeiras, inventário de bens, 

levantamento financeiro para os exercícios seguintes e demais informações prestadas, deverá ser atestada pelo 
corpo técnico do Tribunal de Contas designado para o acompanhamento da transição. 
 

Art. 5º Caso não tenham sido elaborados os demonstrativos contábeis e o balancete contábil do exercício 
findo, deverão ser apresentadas à comissão de transição as relações discriminativas das receitas e despesas 
orçamentárias e extraorçamentárias, elaboradas mês a mês. 

 
Art. 6º  O atual gestor deverá apresentar declaração por escrito informando que: 
 
I - Não concedeu aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato; 
 
II - Não efetuou operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) no último ano de 

mandato; 
 
III- Não contraiu obrigações de despesas sem disponibilidade financeira para o seu pagamento nos dois 

últimos quadrimestres de seu mandato; 
 
IV- Não realizou despesas sem prévio empenho; 
 
Art. 7º Na hipótese da falta da apresentação dos documentos e informações elencados nesta Lei 

Complementar ou no caso de constatação de indícios de irregularidades ou desvios de recursos públicos, a comissão 
de transição e a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado responsável por acompanhar a transição, deverão 
oferecer denúncia ao órgão, e ao Ministério Público do Estado para adoção das providências cabíveis. 
 

Art. 8º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ficam obrigados a fornecer as 
informações solicitadas pela comissão de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo 
necessários aos seus trabalhos, sob pena de responsabilidade. 

 
Art. 9º Sem prejuízo dos deveres e das proibições estabelecidos nos respectivos estatutos dos servidores 

públicos, os integrantes da comissão de transição deverão manter sigilo sobre os dados e informações confidenciais 
a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação específica. 
 

Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
  

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Resguardar o interesse público 

 Proteger não somente o gestor, mas toda a sociedade, que não será privada do benefício do repasse de 
outros recursos públicos, bem como não incorrerá em despesas extras decorrentes de simples desavenças 
políticas que podem ser amenizadas pelas recomendações expostas anteriormente. 



 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49/2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

O direito de acesso à informação está vinculado à noção de democracia, fortalecendo a capacidade dos cidadãos de 

participar mais efetivamente do processo de tomada de decisões que os afetam. Assim, propõem-se através deste 

Projeto de Resolução que sejam amplamente divulgadas no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo as 

listagens referentes às votações nominais ocorridas na Casa. 

INTEGRA DO PROJETO  

Art. 1º.  Modifica o parágrafo 2º do Art. 203 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passando a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 203. [...] 
 

§ 2º A listagem a que se refere o §1º deverá constar em ata, além de ser publicada no Diário do Poder Legislativo 
e no sítio oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo na rede mundial de computadores 
(internet). 

 
[...]” 

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

 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Ampliar o acesso da população às votações dos seus representantes 

 Fortalecer a capacidade dos cidadãos de participar mais efetivamente do processo de tomada de decisões 

 Livre fluxo de ideias e informações  

 Monitoramento das informações 
 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado. Resolução nº 4.649/2017   



 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22 /2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

A função do parlamentar não se restringe apenas a proposição de leis e a fiscalização dos atos do Executivo, sendo 

tão importante quanto à aprovação do orçamento e o direcionamento de políticas públicas que se façam necessárias 

através do mesmo. Este Projeto de Emenda Constitucional visa acabar com a barganha na qual o Poder Executivo 

vincula a liberação do pagamento de emendas ao apoio político dos parlamentares em projetos de seu interesse, 

tornando obrigatória a execução das emendas individuais. 

INTEGRA DO PROJETO  

Art. 1º - Acrescenta § 10 ao Art. 150 da Constituição Estadual, passando a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 150. [...] 

 

§ 10 Lei complementar disporá sobre critérios para a execução igualitária e impessoal, além de procedimentos 

que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e 

limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 10 do art. 151.” 

 

Art. 2º - O Art. 151 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:  

 

“Art. 151. [...] 

 

§ 8º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 0,30% 

(zero vírgula trinta por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder 

Executivo, devendo ser destinado, no mínimo: 

 

I- 30% (trinta e cinco por cento) desse percentual a ações e serviços públicos de saúde; 

 

II- 20% (vinte por cento) desse percentual à manutenção e desenvolvimento do ensino básico. 

 

§ 9° A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e 

desenvolvimento do ensino básico previsto no § 8°, inclusive custeio, será computada para fins do 

cumprimento do disposto no inciso II do § 2° do art. 198 e no caput do art. 212 da Constituição da República, 

vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 

 

§ 10 É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma igualitária e impessoal às programações 

incluídas por emendas individuais na lei orçamentária, nos termos previstos no § 8°, em montante 

correspondente a 0,30% (zero vírgula trinta por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício 

anterior. 

 

§ 11 Em até sessenta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo deverá receber as 

indicações referentes às programações incluídas por emendas individuais, contendo, no mínimo, o número 



da emenda, o nome do parlamentar, o nome do beneficiário e o respectivo valor, com observância do 

percentual destinado às ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino 

básico, e a indicação da ordem de prioridade de cada emenda. 

 

§ 12 As programações a que se refere o § 10 não serão de execução obrigatória nos casos em que ocorram 

impedimentos de ordem técnica no empenho da despesa, adotando-se então os seguintes procedimentos: 

 

I - até cento e vinte dias após a publicação da lei orçamentária, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; 

 

II - até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder 

Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável e as eventuais propostas 

saneadoras para os demais impedimentos apresentados; 

 

III - até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará 

projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; 

 

IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, a Assembleia 

Legislativa não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, 

nos termos previstos na lei orçamentária. 

 

§ 13 Após o prazo previsto no inciso IV do § 12, a execução das programações a que se refere o § 10 não será 

obrigatória nos casos dos impedimentos justificados nos termos do inciso I do §12. 

 

§ 14 Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista 

no § 10 até o limite de 0,10% (zero vírgula quinze por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício 

anterior. 

 

§ 15 Se verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta 

de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 10 poderá ser 

reduzido em índice igual ou inferior ao incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.” 

 

Art. 3º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. 

 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Plena independência dos Poderes  

 Fortalecimento da democracia. 

 Fim da possibilidade de barganha na qual o Poder Executivo vincula a liberação do pagamento de emendas 

ao apoio político dos parlamentares em projetos de seu interesse. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Parecer pela Inconstitucionalidade da Comissão de Justiça mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 432/2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

As obras públicas consomem enorme quantidade de recursos do erário, e com grande frequência as obras são 

paralisadas ou levadas em ritmo desacelerado. Atualmente, as placas no Estado do Espírito Santo apresentam 

apenas o custo e o prazo para conclusão das obras. Esse projeto obriga a constar nas placas: de informações sobre o 

custo contratual e o andamento das obras, sobre a data de começo e de término previsto, sobre os responsáveis por 

sua realização e sua fiscalização, bem como sobre as condições de acesso aos documentos do processo licitatório e 

do contrato. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Nas obras públicas realizadas diretamente pelo governo, por empreiteiras contratadas ou pelas 
concessionárias de serviço público, será obrigatória a colocação de placa informativa sobre o contrato celebrado 
para a execução da obra, em local próximo ao de sua realização, sem prejuízo de outras formas de publicidade 
previstas em legislação específica. 
 
Parágrafo único - As placas de que trata o caput conterão, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I – datas de início e de previsão de conclusão da obra, apresentadas no formato DD/MM/AAAA; 
 
II - identificação da empresa executora; 
 
III – número do contrato administrativo ou processo licitatório correspondente; 
 
IV – valor inicial do contrato e acréscimos que venham a ocorrer; 
 
V – endereço e telefone do órgão ou entidade responsável pela fiscalização da obra;  
 
VI – endereço e telefone do órgão ou entidade junto ao qual o cidadão poderá requerer acesso aos documentos do 
processo licitatório e ao contrato, bem como requerer cópia dos mesmos. 
 
Art. 2º - A placa deverá ser colocada em local visível, constando, no mínimo, de 03 (três) metros de largura por 02 
(dois) metros de altura, durante todo o período de realização das obras. 
 
Art. 3º - As obrigações constantes nesta lei deverão ser expressas no edital de licitação e exigidas como forma de 
cumprimento do contrato. 
 
Art. 4º - O descumprimento do estabelecido na presente lei, incorrerá na aplicação de multa diária. 
 
§ 1º A multa diária corresponderá a importância de 100 (cem) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, 
até o limite de 30 dias corridos.  
    
§ 2º Decorridos os dias determinados para multa diária, sem que haja correção da irregularidade, poderão ser 
impostas outras penalidades, inclusive a suspensão do contrato. 
 
Art. 5º - Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 



 Maior transparência nas obras públicas 

 Possibilidade de atuação eficaz da sociedade civil na cobrança de resultados ao poder público. 

 Cumprimento de prazos e conclusão de obras públicas 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado. Aguardando sanção do governador.   



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27/2015 

BANDEIRA:  

Gestão Pública 

RESUMO 

Este projeto determina que, em caso de um deputado enviar ao governo do estado um pedido de informação e este 

não for atendido no prazo constitucional, e ao serem acumulados 5 (cinco) pedidos direcionados ao mesmo 

Secretário da Estado, a Mesa diretora da Assembleia, automaticamente, deverá submeter ao Plenário um 

requerimento de convocação do mesmo para sua discussão e deliberação presencialmente na Assembleia. 

INTEGRA DO PROJETO  

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

“Art.162. O pedido de informação a Secretário de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Governadoria do Estado é diretamente encaminhado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, 
salvo se chegar espontaneamente à Casa ou já houver sido prestada em resposta a pedido anterior, casos em que 
será entregue cópia ao Deputado interessado, considerando-se prejudicada a proposição. 
 
§ 1º Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização os definidos no artigo 70 da Constituição Estadual. 
 

§ 2º O acúmulo de 5 (cinco) 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 

 Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Proposta rejeitada em votação no Plenário. 

 

  



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2015 

BANDEIRA:  

Inclusão Social 

RESUMO 

A dificuldade de deslocamento das pessoas com deficiência os obriga a utilizar o transporte público até para a 

realização de deslocamentos curtos. O que Majeski propõe através deste projeto é uma modificação no modelo de 

comprovação de renda, ampliando a gratuidade no transporte público para as pessoas com deficiência do Estado 

que se enquadrem nos demais requisitos. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Altera o inciso II do Art. 7º da Lei Complementar nº 213, de 03 de dezembro de 2001, passando a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 7º [...] 

II – apresentar declaração de sua condição financeira familiar, constando que não dispõe de meios para custear suas 

despesas com transporte público, sem que cause prejuízo próprio ou de sua família.” 

Art. 2º - Fica suprimido o Art. 9º da Lei Complementar nº 213, de 03 de dezembro de 2001.  

Art. 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Garantir a gratuidade no transporte público para as pessoas com deficiência independente da renda. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Em andamento. 

  



PROJETO DE LEI Nº 160/2015 

BANDEIRA:  

Inclusão Social 

RESUMO 

O projeto visa então implantar e manter um cadastro com informações sobre as pessoas com deficiência no Estado, 

a fim de consolidá-las, contribuindo para a formação de políticas públicas direcionadas a esse público. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º.  Fica criado, no Estado do Espírito Santo, o “Cadastro Estadual com Informações sobre as Pessoas com 
Deficiência”. 

Parágrafo único - Considera-se pessoa com deficiência o disposto em duas normas internacionais, a Convenção nº 
159/83 da OIT e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência, a última promulgada pelo Decreto nº 3.956/2001. Ambas conceituam deficiência, 
para fins de proteção legal, como uma limitação física, mental, sensorial ou múltipla, que incapacite a pessoa para o 
exercício de atividades normais da vida e que, em razão dessa incapacitação, a pessoa tenha dificuldades de inserção 
social. 

  Art. 2º. O cadastro que dispõe essa lei tem por objetivos: 

           I - identificar, mapear e cadastrar o perfil socioeconômico e as condições da educação, saúde, 
emprego, habitação e mobilidade urbana das pessoas com deficiência; 

           II - fornecer subsídios para a formulação e a execução de políticas públicas que promovam a 
acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência, criando assim ações permanentes e integradas com as 
políticas de assistência social do Estado. 

           III – acompanhar o desenvolvimento das pessoas com deficiência, e também monitorar a eficácia das 
políticas públicas que busquem sua proteção e integração.  

Art. 3°. O Poder Público indicará a Secretaria que ficará encarregada de centralizar os dados, assim como o 
responsável pela manutenção e atualização. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Formação de políticas públicas direcionadas 

 Garantia dos direitos das pessoas com deficiência 
 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Vetado pelo governador e arquivado pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 177/2015 

BANDEIRA: 

Inclusão Social  

RESUMO 

Pela legislação atual, poderá usufruir a isenção do IPVA a pessoa com deficiência que seja habilitada para conduzir o 

seu veículo. Mas o que impede que a pessoa com deficiência tenha seu próprio veículo e que este seja dirigido por 

outra pessoa? Por não ser ela o condutor, deveria então perder o direito de isenção? Majeski entende que não e que 

muitos deficientes dispõe de um automóvel de forma essencial para seu transporte no dia-a-dia, devendo ter sim, 

mantidos, seja ele condutor ou não, os benefícios oferecidos. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Acrescenta o inciso III ao Art. 6º da Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, e renumera os demais incisos: 

“ Art. 6º [...] 

 [...] 

 III - os proprietários de veículos automotores portadores de deficiência física, visual e mental severa ou profunda, 
limitado a um veículo por CPF – Cadastro de Pessoa Física; ” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Aprimoramento da legislação sobre o IPVA, a exemplo do que já ocorre em Estados como Minas Gerais e no 

Distrito Federal. 

 Garantia de direitos 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 192/2015 

BANDEIRA:  

Inclusão Social 

RESUMO 

O Projeto de Lei tem por objetivo reconhecer como pessoa com deficiência, em todo o território do Estado, os 
indivíduos diagnosticados com a Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose), garantindo-lhes a fruição dos 
direitos e benefícios assegurados às pessoas com deficiência previstos na Constituição do Estado, e todos os 
benefícios sociais reconhecidos aos acometidos de outras deficiências. 
 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art.1º - O indivíduo diagnosticado com a Síndrome de Von Recklinghausen (Neurofibromatose) fica reconhecido 
como pessoa com deficiência em todo território do Estado do Espírito Santo. 

Parágrafo único - O reconhecimento como pessoa com deficiência garante aos portadores da Síndrome todos os 
direitos e benefícios assegurados às pessoas com deficiência previstos na Constituição do Estado. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Proteção e a integração social das pessoas com deficiência 

 Garantir aos indivíduos diagnosticados com a Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) fruição 

dos direitos e benefícios assegurados às pessoas com deficiência 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado em conjunto com outra proposição. Lei nº 10490/2016. 

  



PROJETO DE LEI Nº 147/2015 

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 o § 8º, ao Art. 11, da Lei nº 7000, de 27 de Dezembro de 2001, passando a constar a seguinte 
redação: 
 
“Art. 11. (...)  

(...) 

§ 8º. Pelo prazo de 05 (cinco) anos, corresponderá à diferença positiva entre a entrada de energia elétrica fornecida 

pela empresa distribuidora e a saída de energia elétrica com destino à empresa distribuidora, na energia elétrica 

gerada por minigerador e microgerador, cedida a rede de distribuição a título de empréstimo gratuito, conforme o 

sistema de compensação de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL.” 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Elevada disponibilidade. Nos casos de energia solar, eólica e hídrica, a fonte é praticamente ilimitada.  

 O aproveitamento destas fontes não compromete a disponibilidade para as gerações seguintes. 

 Não emissão de gases com efeito estufa,  

 Maior sustentabilidade ambiental da sociedade. 

 Minimização de risco ecológico. 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº170/2015 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

O presente projeto de lei propõe a alteração do inciso VII do Art.17º, ampliando a área de abrangência ao fomento 

na construção das cisternas. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - O Inciso VII do Art. 17º da Lei nº 9.531, de 16 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 17º Os planos de disciplinamento do uso do solo urbano e rural considerarão a questão climática no que diz 
respeito: 

[...] 

VII – ao fomento para a construção de cisternas e de sistemas de captação de água da chuva em propriedades rurais 
e urbanas situadas em regiões susceptíveis à desertificação e inundações; 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Incentivar o aproveitamento das águas pluviais, condicionado ao atendimento dos requisitos de saúde 

pública e de proteção ambiental pertinentes 

 Estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado. Lei nº 10.448/2015. 

  



PROJETO DE LEI Nº161 /2015 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

Orientar o consumidor, tanto pessoa física como pessoa jurídica, quanto à disponibilidade hídrica para 

abastecimento público existente em épocas de escassez. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Fica instituído o Alerta Visual de Uso de Água Potável destinada ao abastecimento público em épocas de 

escassez hídrica no estado do Espírito Santo. 

Parágrafo único - O alerta é um sinal que indica sobreaviso relacionado ao nível de água constante nos reservatórios 

das companhias de abastecimento público, orientando a necessidade de economia. 

Art. 2º - Os sinais de alerta e as medidas mitigadoras de controle do uso da água estão descritas de acordo com as 

seguintes cores: 

I – Verde: Situação estável com recomendação de economia; 

II – Amarelo: Situação instável com riscos de racionamento. 

III – Vermelho: Situação de emergência com recomendação de usos restritos. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Orientar o consumidor, quanto à disponibilidade hídrica para abastecimento público 

 Uma vez estabelecido, a sociedade recebe em sua conta de água, por exemplo, um alerta visual 

 Orientar a população a situação atual dos recursos 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Vetado pelo governador e arquivado pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 264 /2015 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

A proposta de Majeski busca incentivar a geração e o uso de energia elétrica por fontes renováveis em sistemas de 

microgeração e minigeração distribuídas, sugerindo ao Governo Estadual que incentive, de fato, a utilização e 

produção de energia limpa. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Incentivo a geração de energia elétrica através de sistemas de microgeração e 

minigeração distribuídas no estado do Espírito Santo. 

Art. 2º - As concessionárias de energia elétrica do Estado deverão realizar ação educativa de forma a orientar a 

população espírito-santense sobre as vantagens da geração da energia limpa, e a possibilidade de compensação da 

energia produzida disposto pela Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. 

Art. 3º - O Poder Público poderá subvencionar a aquisição de equipamentos que estimulem a geração e a 

distribuição de energia limpa em unidades consumidoras do estado do Espírito Santo. 

Art. 4º - As concessionárias de energia elétrica disporão em seus sítios eletrônicos oficiais as normas técnicas para 

utilização de sistemas para microgeração e minigeração de energia elétrica, de forma clara e transparente. 

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

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Compensação de energia elétrica 

 Incentivo à produção de energia limpa 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Proposta rejeitada em votação no Plenário. 

  



Projeto de LEI Nº 174/2015 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

Dada a corrente preocupação com a escassez hídrica, esse projeto representa uma atitude de dispor esses efluentes 

de maneira segura, consciente e econômica. A prática do reuso é uma alternativa de abastecimento às indústrias 

para usos diversos, desde que sejam obedecidas as leis vigentes quanto aos padrões de qualidade. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Dispõe sobre o Programa de Reuso de Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE´s, para fins 

industriais.  

Parágrafo Único - A prática do reuso de efluentes consiste em minimizar a utilização de água potável nos processos 

industriais que não requerem potabilidade. 

Art. 2º - O Poder Público, através de estudos especializados, avaliará o método viável para a utilização do efluente 

tratado.  

Art. 3º - Para a efetiva execução do referido programa, o poder público poderá criar parcerias com empresas 

públicas e privadas classificadas de grande porte e potencialmente poluidoras, conforme enquadramento 

estabelecido na Instrução Normativa nº 10, de 28 de dezembro de 2010 do Instituto de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – IEMA. 

Art. 4º - As Licenças Ambientais das empresas de grande porte e potencialmente poluidoras, desde que haja 

disponibilidade de efluentes de ETE´s, conterão condicionantes que obriguem a utilização de água de reuso. 

Art. 5º - O Poder Público poderá estabelecer mecanismos de estímulo para que as empresas públicas e privadas 

invistam na implementação do Programa criado por esta Lei. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Dispor esses efluentes de maneira segura, consciente e econômica 

 Prática do reuso 

 Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado. LEI Nº 10487/2016 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 336 /2015 

BANDEIRA:  

Meio ambiente 

RESUMO 

Dezenas de acidentes ocorrem, por atropelamentos de animais, em trechos que atravessam áreas de florestas, 

colocando em risco a vida dos condutores, passageiros e uma série de espécies ameaçadas de extinção. Dessa forma, 

este projeto de lei visa solucionar parcialmente a problemática exposta, na mesma linha dos trabalhos já 

apresentados nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, tratando da instalação de ECODUTOS em todas as rodovias. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da implantação de ecodutos, juntamente com a instalação de cercas 

direcionais que possibilitem a preservação e a proteção da fauna, por meio da sua transposição segura, sob ou sobre 

as estradas, rodovias e ferrovias, de responsabilidade do Poder Público, e as a serem outorgadas, que atravessam 

áreas de florestas e unidades de conservação do Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se por ecoduto a obra de arte construída sob ou sobre 

as estradas, rodovias e ferrovias, destinada ao uso exclusivo, livre e seguro da fauna, quando de sua circulação em 

seu meio ambiente natural. 

 

Art. 2º - Deverão constar nas licenças ambientais relativas às obras de construção ou ampliação de estradas, 

rodovias e ferrovias do Estado, sempre que as condições ambientais exigirem, a implantação de ecodutos. 

Art. 3º - Esta lei não se aplica às rodovias cujo contrato de concessão esteja atualmente em vigor. 

 

Parágrafo único – Poderão ser estabelecidos incentivos fiscais às concessionárias de rodovias estaduais para 

adequação voluntária ao disposto nesta lei. 

 

Art. 4º - Novos contratos ou renovação de contratos de concessão de rodovias e/ou estradas estaduais ou trechos 

destas, deverão prever em suas condicionantes o estabelecido no artigo 1º. 

 

Art. 5º - O prazo de implantação de ecodutos em estradas, rodovias e ferrovias estaduais já existentes, de 

responsabilidade do Poder Público, quando as condições ambientais exigirem, se dará no prazo máximo de 10 (dez) 

anos. 

 

Parágrafo único – Durante o prazo de que trata o caput deste artigo, o Poder Público deverá, no período de até 02 

anos, instalar redutores de velocidades e/ou radares com velocidade de, no máximo, 60 Km/h  em toda extensão que 

a estrada,  rodovia ou ferrovia cortar unidades de proteção integral e/ou de uso sustentável. 

 



Art. 6º - Fica estabelecido que o Poder Executivo Estadual, com referência aos corredores ecológicos, deverá 

interceder junto ao Poder Público Federal para que as rodovias federais, que cortam o Estado do Espírito Santo, nos 

limites das áreas de floresta e/ou unidades de conservação do Estado, que estejam sob sua administração ou 

concessão, se adequem ao que determina a Constituição Federal em seu Art. 24, VI, bem como os Artigos 2º, XIX; 5º, 

XIII, combinados com o Art. 38 da Lei Federal nº 9.985, de 18/06/2000. 

 

Parágrafo único - Fica estabelecido que o Poder Executivo Estadual, enquanto não forem implantados os corredores 

ecológicos nas estradas, rodovias ou ferrovias federais que cortam unidades de conservação e/ou áreas de florestas 

nos limites do Estado e sempre que julgar necessário, deverá interceder junto ao Poder Público Federal para que 

sejam instalados radares e/ou redutores de velocidades quando: I - não houver radares e/ou redutores de 

velocidades; II – quando estradas, rodovias ou ferrovias federais possuírem radares e/ou redutores de velocidades, 

porém estes forem considerados insuficientes. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Minimizar prejuízos ao meio ambiente e sérios riscos aos motoristas que passam diariamente nas rodovias 

 Reduzir o número de mortes de animais nas estradas 

 Reduzir o número de acidentes 

 Construção de corredores ecológicos 

 Recolonização de áreas degradadas 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Aprovado. Lei nº 81/2017   



PROJETO DE LEI Nº 392/2015 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

A cada tonelada de papel reciclado são economizados mais de 20.000 litros de água, aproximadamente 100 litros de 

óleo combustível e cerca de 15 unidades de eucaliptos. No Brasil, grandes empresas e órgãos públicos já utilizam o 

papel reciclado em larga escala e Majeski propõe a mesma ação para o Espírito Santo. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta do estado do Espírito Santo 

obrigados a adquirir, através de licitação, quando da aquisição de material de expediente, o percentual mínimo de 

quarenta por cento de papel do tipo reciclado. 

 

Parágrafo único: Sempre que houver indisponibilidade de oferta pelo mercado de papel do tipo reciclado ou o preço 

mínimo cotado em licitação pública para a sua compra for superior ao preço de mercado do papel convencional, o 

Setor de Compras de cada órgão ou entidade, mediante justificação fundamentada, estará liberado de cumprir os 

percentuais definidos. 

 

Art. 2º - Para fins previstos nesta lei, entende-se por: 

I - Material reciclado: todo aquele material produzido com no mínimo trinta por centro de adição de aparas pós-

consumo; 

II - Aparas pós-consumo: material reciclável já utilizado e recolhido no mercado;  

III - Material de expediente: formulários, blocos, rascunhos, notas, envelopes, cartões, papéis timbrados, recibos, 

publicações não promocionais, processos, boletins, embalagens e similares. 

IV - Papel certificado: material produzido dentro de normas que garantem o mínimo de impacto ambiental sem 

prejuízos à biodiversidade. 

 

Art. 3º - Deverá ser priorizado, além do previsto no artigo primeiro, o uso de papel certificado em impressos, de 

caráter eventual, endereçados ao público externo. 

 

Art. 4º - Os órgãos e as entidades que utilizem serviços terceirizados de impressão, reprografia ou fornecimento de 

materiais confeccionados em papel devem especificar, em seus editais de contratação e respectivos contratos, a 

exigência de limite quantitativo mínimo do total de papel utilizado, nos termos da regulamentação expedida pelo 

Poder Executivo. 

 

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

 



BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Viável do ponto de vista econômico 

 Eficaz quanto à utilização e extremamente benéfico para a natureza 

 Se a concepção da maioria dos gestores públicos e privados for modificada, no sentido de reduzir o consumo 

de papel (impressão em frente/verso, trabalhos on line, e-mails, etc.) e utilizar prioritariamente o papel 

reciclado, já estaremos contribuindo significativamente para a melhoria da nossa própria qualidade de vida. 

 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



 

PROJETO DE LEI Nº 419 /2015 

BANDEIRA:  

Meio Ambiente 

RESUMO 

O Brasil desperdiçou 6,53 bilhões de metros cúbicos (m³) de água devido às perdas na rede de distribuição em 2013. 
Em termos financeiros, as perdas na distribuição representaram o equivalente a R$ 8 bilhões. Valor que representa 
80% dos investimentos feitos em água e esgoto no período analisado em todo o país. Em vista da crise hídrica que o 
Estado vem passando, este projeto visa estabelecer maneiras para se atingir índices menores de perda de água, 
estabelecendo multas às empresas responsáveis pela distribuição.  

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Fica estabelecida a cobrança de multa às distribuidoras de água do Estado do Espírito Santo, quando 
constatado desperdício na rede de distribuição decorrente de negligência.  

Parágrafo único – Entende-se como desperdício na rede de distribuição, vazamentos em tubulações, na maioria das 
vezes associados à falta de investimentos, à qualidade dos materiais utilizados nas redes de distribuição, à idade das 
tubulações, à falta de manutenção preventiva, dentre outros fatores.  

Art. 2º - A constatação, a fiscalização e a autuação das referidas infrações, bem como os valores, a cobrança e a 
destinação dos recursos oriundos das multas, serão definidos pelo Poder Público.  

Parágrafo único – O valor arrecadado através das multas deverá ser revertido, preferencialmente, a subconta de 
Recursos Hídricos do FUNDÁGUA.  

Art. 3º - O Poder Público poderá estabelecer meios de denúncia, a fim de facilitar e acelerar as ações de combate ao 
desperdício de água.  

Art. 4º - As concessionárias de serviços de abastecimento de água deverão manter, de forma sistemática, programas 
de controle de perdas nas redes de distribuição.  

Art. 5º - Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 As empresas de distribuição estão mais preocupadas com obras de ampliação da oferta, em vez de maiores 

recursos no melhor atendimento da demanda existente. 

 Gestão eficiente da água 

 Investimentos no combate às perdas 

 Medidas punitivas às distribuidoras de água.  
 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Proposta rejeitada em votação no Plenário. 

  



 

PROJETO DE LEI Nº 195 /2015 

BANDEIRA:  

Saúde 

RESUMO 

O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer o direito de receber, gratuitamente, outro 
produto idêntico ou similar, à sua escolha, em igual quantidade, o consumidor que constatar a existência 
de produto exposto à venda com prazo de validade vencido. A conduta de expor à venda mercadoria em 
condições impróprias ao consumo é tão grave que foi tipificada penalmente como crime. O referido crime 
é formal e de perigo abstrato, ou seja, com a simples exposição à venda da mercadoria vencida o crime já 
se consuma, independentemente de qualquer pessoa comprar ou usar o produto. 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - O consumidor, antes de efetuar o pagamento no caixa, que constatar a existência de produto exposto à 

venda com prazo de validade vencido tem direito de receber, gratuitamente, outro produto idêntico ou similar, 

dentro do prazo da validade, à sua escolha, em igual quantidade.  

Parágrafo Único - Caso o fornecedor não possua produto idêntico ou similar dentro do prazo de validade, o 

consumidor poderá escolher qualquer produto de igual valor, que o receberá gratuitamente, ou de valor superior, 

devendo o consumidor pagar a diferença. 

Art. 2º - Para fins desta lei, entende-se por: 

i. Consumidor: é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final; 

ii. Fornecedor: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos. 

Art. 3º - Esta lei não se aplica quando a constatação a que se refere o “caput” do artigo 1º ocorrer após a efetivação 

da compra. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Expor à venda mercadoria fora do prazo de validade é causa suficiente para o fato ser caracterizado como 

crime 

 Criar na população a cultura de verificar o prazo de validade dos produtos que são levados para casa. 

 Lojistas atentos aos produtos que estão sendo expostos diariamente nas prateleiras. 
 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Proposta rejeitada em votação no Plenário. 

  



 

PROJETO DE LEI Nº 133 /2015 

BANDEIRA:  

Segurança Pública 

RESUMO 

Infelizmente, alguns serviços públicos essenciais para a população brasileira não vêm conseguindo acompanhar 
o ritmo da evolução dos recursos oferecidos pelas novas tecnologias. Esse é o caso dos serviços de emergência 
prestados por instituições como a Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, cujo acesso às 
respectivas centrais de atendimento ainda está restrito ao serviço de voz. O presente projeto de Lei pretende 
autorizar o poder público a implementar o serviço de mensagens curtas (SMS) via celular, para comunicação 
com os serviços emergenciais.  
 

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º Fica o Poder Público autorizado a implantar o serviço de mensagens curtas (SMS) via, para comunicação com 
os seguintes serviços emergenciais:  
 
I - Polícia Militar - 190;  
 
II – SAMU – 192;  
 
III - Corpo de Bombeiros – 193;  
 
IV – Defesa Civil – 199.  
 
Parágrafo Único - A comunicação com os serviços emergenciais, através de mensagem curtas, atenderá a todas as 
pessoas que se encontrarem em situação de perigo, impossibilitados de realizarem chamadas, os portadores de 
deficiência auditiva ou aqueles impossibilitados de se comunicar através da fala. 
 
Art. 2º Após receberem a mensagem, os serviços públicos de emergência deverão responder imediatamente à 

solicitação, informando e orientando o comunicante através de mensagem curtas (SMS) endereçadas para o número 

que foi originado o chamado. 

Art. 3º As operadoras de telefonia móvel estarão obrigadas, após solicitação dos responsáveis pelos serviços públicos 

de emergência, encaminhar as mensagens de texto de seus Usuários destinadas ao respectivo serviço público de 

emergência. 

Art. 4º Não será devido qualquer tipo de remuneração às prestadoras envolvidas nas chamadas ou nas mensagens 

destinadas aos serviços públicos de emergência. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Obrigar as entidades mantenedoras dos serviços públicos de emergência a oferecerem o serviço de 

mensagens curtas 



 Qualquer pessoa poderá se comunicar com os serviços de emergência através de mensagens de texto 

enviadas através do celular, especialmente os portadores de deficiência auditiva ou aqueles 

impossibilitados de se comunicar através da fala 

 Assegurar a todos a eficácia dos princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado por despacho denegatório da Mesa Diretora, mantido pelo plenário. 

  



PROJETO DE LEI Nº 197/2015 

BANDEIRA:  

Segurança Pública 

RESUMO 

Esse projeto é justificado pelos episódios recentes ocorridos em bares, casas noturnas, e em eventos privados com 

grande aglomeração de pessoas no Estado do Espírito Santo propondo que os estabelecimentos indicados no caput 

do artigo fiquem proibidos de vender bebidas alcoólicas a frequentadores previamente identificados como 

legalmente habilitados ao porte de arma de fogo. Para facilitar a identificação dos mesmos, as comandas, fichas, ou 

cartelas deverão apresentar cor diferente, mensagem que evidencie a proibição ou bloqueio eletrônico.   

INTEGRA DO PROJETO DE LEI 

Art. 1º - Fica proibida, no âmbito do Espírito Santo, a venda de bebidas alcoólicas pelas casas noturnas, bares, 

eventos de grande porte e congêneres à pessoas que estejam portando arma de fogo. 

Art. 2º - As pessoas mencionadas no Art. 1º deverão receber cartela, comanda, ficha ou similar de cor diferenciada, 

onde conste expressamente a proibição da venda de bebidas alcoólicas. 

Art. 3º - O descumprimento de quaisquer dos dispositivos desta lei sujeitará os estabelecimentos infratores às 

seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária da atividade; 

IV – interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou atividade; 

V – cassação do Alvará de Funcionamento. 

Art. 4º - As casas noturnas, bares e congêneres ficam obrigados a afixar placa informativa, em local visível na entrada 

do recinto, com a mensagem: “É proibida a venda de bebida alcoólica às pessoas que estejam portando arma de 

fogo, conforme lei estadual.” 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO 

 Redução de crimes envolvendo armas de fogo em casas noturnas 

 Aumento da segurança 

 Prevenção de ocorrências fatais 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Arquivado. Proposta rejeitada em votação no Plenário. 

 



Projetos de Decreto Legislativo – Títulos concedidos em 2015 

 

 Projeto de Decreto Legislativo nº  

Concede Título de cidadão espírito-santense ao Sr. Hebert Wilson Santos Cabral 

 

 Projeto de Decreto Legislativo nº 111  

Concede Título de Cidadão espírito-santense ao Sr. Alberto São Tiago Fulgêncio 

 

 Projeto de Decreto Legislativo nº 112 

Concede Título de Cidadão espírito-santense a Srª. Juçara Luzia Leite 

 

 Projeto de Decreto Legislativo nº 31  

Concede Título de Cidadão espírito-santense ao Sr. Aldo Lugão de Carvalho 

 

 Projeto de Decreto Legislativo nº 113 

Concede Título de Cidadã espírito-santense a Srª. Rosangela Cardoso Silva Barreto 

 

 

Declaração de Utilidade Pública 

 

 PROJETO DE LEI Nº 309/2015 

Declara de utilidade pública estadual a sociedade musical rio das pedras “Pomerisch Groutfrüün”, no município de 

Santa Maria de Jetibá. 

 

 PROJETO DE LEI Nº 323/2015 

Declara de utilidade pública estadual a associação comercial e empresarial de vargem alta, situada no município de 

Vargem Alta. 


