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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 40/2019 referente ao Veto nº 13/2019 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Mensagem nº 040/2019 - VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

18/2019, que “Dispõe sobre a obrigação de instalação de grades, telas, redes ou 

qualquer outro meio de proteção que impeça os suicídios em toda a extensão da ponte 

Deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte)” Autor: Deputado Euclério Sampaio, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 02/2017. 

 

 

1 RELATÓRIO 

 

Trata-se de mensagem de veto encaminhando o veto total ao Projeto de Lei 

nº 02/2017, de autoria do Deputado Estadual Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 

obrigação de instalação de grades, telas, redes ou qualquer outro meio de proteção 

que impeça os suicídios em toda a extensão da ponte Deputado Darcy Castello de 

Mendonça (3ª ponte).  

Em síntese, o Governador do Estado do Espírito Santo vetou integralmente 

o Projeto de Lei nº 2/2017, sob os seguintes fundamentos: 

a) O projeto invade a iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao interferir 

na gestão de contrato de concessão de serviço público firmado com a 
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concessionária de serviço público, violando o art. 61, § 1º, inciso II, 

alínea b, art. 37, inciso XXI, e art. 175, caput e parágrafo único, 

incisos I, III e IV, da Constituição Federal; e art. 63, parágrafo único, 

inciso III, art. 210, caput e incisos I e IV, e art. 32, inciso XXI, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo.  

A mensagem de veto foi recebida no dia 16/04/2019, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 22/04/2019 e publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL 

do dia 23/04/2019 (fls. 09/12 dos autos). 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do disposto no art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09) e, distribuída a matéria, coube-nos examiná-

la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 Constitucionalidade do veto parcial aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado ao projeto de lei nº 2/2017. Obediência ao procedimento 

previsto no art. 66 da constituição estadual 

Nos termos do art. 66 da Constituição Estadual, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar de 

forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo Poder 

Legislativo, fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto jurídico) ou 

de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em seguida, comunicar, 

dentro de 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa 

os motivos do veto. 
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Caso decorra in albis o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem que tenha 

havido sanção expressa ou veto, ocorrerá sanção tácita do projeto de lei, caso em que 

o Exmo. Governador do Estado deve promulgar a lei no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), sob pena de, não o fazendo, transferir essa competência ao Exmo. Presidente 

da Assembleia Legislativa e, sucessivamente, ao Exmo. Vice-Presidente da ALES. 

Para melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever o art. 66 da 

Constituição Estadual: 

 

Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará 

ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do Estado 

importará sanção. 

§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, 

e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Assembleia 

Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) 

dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado 

para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será 

colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 

Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da Assembleia 

Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-

Presidente fazê-lo. 
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In casu, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, da 

Constituição Estadual, porquanto o Autógrafo de Lei nº 18/2019 relativo ao Projeto de 

Lei nº 2/2017 foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 28/03/2019 (autos 

do PL nº 2/2017) e a comunicação das razões do veto ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa deu-se em 16.04.2019 (fl. 01). 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no art. 

66 da Constituição Estadual, tendo em vista que os vetos foram apostos de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

Em suma, opina-se pela constitucionalidade do veto parcial ao Projeto de Lei 

nº 2/2017, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da Constituição 

Estadual. 

 

2.2 Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar integralmente o autógrafo de Lei nº 18/2019, 

referente ao projeto de Lei nº 2/2017 

O Projeto de Lei nº 2/2017, conforme acima relatado, tem por objetivo 

determinar a instalação de grades, telas, redes ou qualquer outro meio de proteção que 

impeça os suicídios em toda a extensão da ponte Deputado Darcy Castello de 

Mendonça (3ª ponte). 

Conforme exposto alhures, o Exmo. Governador do Estado vetou 

integralmente o Autógrafo de Lei nº 18/2019, com fulcro em parecer da lavra da 

Procuradoria Geral do Estado sob o fundamento de que a matéria objeto do Autógrafo 

de Lei nº 18/2019 invade a iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao interferir na 

gestão de contrato de concessão de serviço público firmado com a concessionária de 

serviço público, violando o art. 61, § 1º, inciso II, alínea b, art. 37, inciso XXI, e art. 175, 

caput e parágrafo único, incisos I, III e IV, da Constituição Federal; e art. 63, parágrafo 
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único, inciso III, art. 210, caput e incisos I e IV, e art. 32, inciso XXI, da Constituição do 

Estado do Espírito Santo.  

Por força da hierarquia e supremacia da Constituição sobre as demais 

normas componentes do ordenamento jurídico, todo Projeto de Lei deve estar em 

consonância com o texto constitucional, sob pena de configuração de vício formal de 

inconstitucionalidade. Tratando-se de Projeto de Lei estadual, este deve além de 

obedecer às normas da Constituição da República, também, obrigatoriamente, sujeitar-

se às normas da Constituição Estadual.  

Sob o ponto de vista formal, o Projeto de Lei tem que atender aos requisitos 

estabelecidos na Constituição, tanto federal, quanto estadual, especialmente com 

relação aos seguintes pontos: a) competência legislativa; b) iniciativa da proposição 

legislativa; c) procedimentos e formalidades de sua elaboração. 

O debate a respeito da constitucionalidade da norma vetada decorre do fato 

de a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reservar a possibilidade de dar início 

ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou órgãos como forma de 

subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da deflagração do debate legislativo 

em torno do assunto reservado.1 

In casu, o projeto de lei visa a criar norma impositiva aplicável à 

concessionária que administra a terceira ponte, no intuito de determinar a instalação de 

grades de segurança. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição Federal que as disposições 

normativas sobre organização e funcionamento da Administração Federal, que não 

impliquem aumento de despesa, devem ser objeto de decreto do Presidente da 

República2, nos termos do art. 61, § 1º, II, “e”, e do art. 84, VI, “a”, verbis: 

                                                 
1
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
2
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 903. 
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Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; 

[...] 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 

aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;  

Com efeito, as disposições normativas relacionadas a funcionamento e a 

atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de decreto do Presidente 

da República, exceto se implicarem aumento de despesa, hipótese em que devem 

estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa é reservada àquela autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os 

Estados-membro, em tema de processo legislativo, devem observância à sistemática 

adotada pela Constituição Federal (princípio da simetria). Neste sentido, segue ementa 

de acórdão proferido por aquela Egrégia Corte: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 

6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE 

JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS 

ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 
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1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa 

parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da 

República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de 

Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências. 3. Iniciativa 

louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa 

legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente.
3
 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a 

Constituição Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a competência 

para propor leis sobre organização administrativa do Poder Executivo estadual, verbis: 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 

Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que disponham sobre: 

[...] 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

[...] 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 

administração estadual; 

No caso concreto, a proposição cria uma atribuição ao concessionário de 

serviço público, pois comete a ele a obrigação de determinar a instalação de grades, 

telas, redes ou qualquer outro meio de proteção que impeça os suicídios em toda a 

extensão da ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte). 

Vê-se, pois, que subjaz ao Projeto de Lei ora analisado a possibilidade, ou 

                                                 
3
 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 
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não, de lei, fruto de iniciativa parlamentar, ao fundamento de melhorar a qualidade da 

prestação de um serviço público, interferir na relação contratual estabelecida entre o 

Poder Concedente, no caso, o Governo do Estado, e respectivos concessionários e 

permissionários de serviço público. 

Deveras, a administração de rodovias, a exemplo de tantos outros serviços 

públicos, muito embora possa ser prestado diretamente pelo Estado (CF, art. 175), 

muitas vezes é realizado em regime de concessão ou permissão, no qual o Ente 

Público (concedente) delega a um terceiro (concessionário ou permissionário) a 

realização de uma atividade (serviço) de que é titular. 

Não se trata de uma discussão nova. Pelo contrário, a controvérsia que ora 

se põe já foi enfrentada em mais de uma oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal, 

que, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade de normas de conteúdo 

semelhante ao da Proposição em exame. E isso por duas razões principais. Vejamos: 

Em primeiro lugar, o disposto no art. 84, II e III, da Constituição Federal, de 

observância obrigatória pelos Estados em face do princípio da simetria, somada à 

inequívoca natureza jurídica contratual das concessões e permissões de serviço 

público, faz com que Chefe do Executivo detenha a competência exclusiva não apenas 

para celebrar tais ajustes em nome da respectiva Unidade Federada, mas também 

para formular políticas atinentes à execução das referidas pactuações.  

Vale dizer, a competência privativa do Governador do Estado para firmar 

contratos administrativos faz dele o único legitimado a deflagrar o processo legislativo 

visando à elaboração de lei tendente a disciplinar a execução de determinado serviço 

público objeto de delegação. 

Nessa perspectiva, portanto, afigura-se ofensivo à denominada cláusula de 

“Reserva da Administração”, núcleo essencial do princípio da separação e 

independência dos poderes (CF, art. 2º), o ato normativo oriundo do Poder Legislativo, 

de autoria parlamentar, que a qualquer pretexto traga repercussões sobre contrato de 
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concessão ou permissão celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado, ora 

representadas pela empresa que administra a Terceira Ponte, e o Poder Executivo 

estadual. 

Nessa linha, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO 

DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA 

BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. 

INCONSTITUCIONALIDADE. [...] PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 

PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). [...] Ofende a 

denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do 

princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de 

tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em 

grande medida submetidos também à incidência de leis federais (CF, art. 22, 

IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder 

Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de 

apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da 

Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública 

remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 

julgada procedente.  

(ADI 3343/DF, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

01/09/2011)  (grifou-se) 

 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL, 

DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO 

DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO - 

USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR 

DO ESTADO - INCONSTITUCIONALIDADE - CONTEÚDO MATERIAL DO 

DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, ART. 70) QUE 

TORNA SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO 

GOVERNADOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 

LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS. - O desrespeito à 

cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer das hipóteses 
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taxativamente previstas no texto da Carta Política, traduz situação 

configuradora de inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir qualquer 

consequência válida de ordem jurídica. A usurpação da prerrogativa de iniciar o 

processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia 

jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria 

validade constitucional da lei que dele resulte. (...) RESERVA DE 

ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio 

constitucional da reserva de administração impede a ingerência 

normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 

competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o 

Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos 

emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder 

Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de 

poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido 

editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas 

atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a 

função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, 

representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 

atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 

político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 

prerrogativas institucionais.  

(ADI 2364-MC/AL, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Julgado em 

01/08/2001) (grifou-se) 

 

Outro aspecto também determinante para macular de inconstitucionalidade 

de leis que disponham sobre matéria semelhante ao do Projeto de Lei em análise, diz 

respeito à intangibilidade dos contratos administrativos celebrados entre o Poder 

Público e os particulares.  

Como se sabe, os contratos que envolvam serviços públicos trespassados 

aos particulares mediante delegação (concessão e permissão), como o de manutenção 

de rodovia, são regidos pelas cláusulas previamente ajustadas entre o poder 

concedente e o delegatário. Daí porque não pode a lei, sob pena de violar o art. 175 da 

Constituição Federal, interferir unilateralmente nessas relações jurídico-contratuais, de 
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modo a causar desequilíbrio entre a tarifa e a obrigação de manter o serviço adequado 

em favor dos usuários. 

Da mesma forma, não é dado ao Legislador estadual introduzir elemento 

novo na relação contratual, não considerado pelas partes no momento da contratação, 

alterando, assim, as condições contratuais previstas na licitação exigida pelo caput do 

art. 175, da Carta Magna. 

Nesse diapasão, o Projeto de Lei em apreço, ao estabelecer uma obrigação 

nova ao concessionário do serviço público de manutenção de rodovia estadual incorre 

em inconstitucionalidade por introduzir alteração unilateral em contrato administrativo 

firmado entre o Executivo e o particular. A propósito do tema, confiram-se os seguintes 

acórdãos do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. 

CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR 

CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 

CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei 

estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao 

conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. 

Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e 

não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir 

o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. 

Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (grifou-se) 

(ADI 2733/ES, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

26/10/2005)  

 

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de 

inconstitucionalidade da Lei 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio Grande 

do Sul. Pedido de liminar.- Plausibilidade jurídica da argüição de 
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inconstitucionalidade com base na alegação de afronta aos artigos 175, 

"caput", e parágrafo único, I, III e V, e 37, XXI, todos da Constituição Federal, 

porquanto Lei estadual, máxime quando diz respeito à concessão de 

serviço público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode 

alterar as condições da relação contratual entre o poder concedente e os 

concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação de 

manter serviço adequado em favor dos usuários.- Caracterização, por outro 

lado, do "periculum in mora". Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a 

eficácia da Lei nº 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul. 

(grifou-se) 

(ADI 2299-MC/RS - Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, Julgado 

em 28/03/2001) 

 

Em vista de todas essas razões, o Projeto de Lei constante dos autos 

consubstancia verdadeira ingerência do Poder Legislativo no âmbito de atribuições 

institucionais do Executivo, mormente no que diz respeito à gestão de contratos 

administrativos por este firmados, revestindo-se, consequentemente, de 

inconstitucionalidade formal e material. 

Ressalte-se que o veto terá preferência sobre outra proposição na Ordem do 

Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, do Regimento 

Interno e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição Estadual e art. 230 

do Regimento Interno.  

Quanto ao regime de tramitação, será o especial, por força do artigo 148, 

inciso III c/c artigos 228 a 231 do Regimento Interno.  

O processo de votação será o nominal, conforme o artigo 200, inciso II c/c 

com o artigo 202, inciso I, do Regimento Interno. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do VETO TOTAL nº 

13/2019 ao Autógrafo de Lei nº 18/2019, consubstanciado na Mensagem de Veto nº 

40/2019, com base nos fundamentos acima expostos. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 07 de maio de 2019. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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