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Meio Ambiente - SEAMA, 
conforme Anexo II do Projeto de Lei. 
 

 
 

, 15 de outubro de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

 
Abre  

reais), em favor da Secretaria de 
Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
- Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Rural - INCAPER. 
 

1.000.000,00 (u ), em favor da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - Instituto Capixaba de Pesquisa, 

- INCAPER, 

Cobertura Florestal - , conforme disposto 
no Anexo I desta Lei. 
 

O

II desta lei. 
 

Esta Lei entra em vigor na data de sua 
 

 

 

 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 

 

Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

 e dignos Pares, amparado 

de VETO TOTAL ao , 
que 

de autoria do ex-Deputado Almir 
Vieira, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto 

, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 
 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

que seguem transcritos: 
 

-

Santo para decretar e promulgar as 

governo e su

Federal disciplina que cabe a 

Federal ou do Congresso Nacional 
(entre outros sujeitos). Logo, com 

iniciativa das leis complementares e 

Legislativas de seus respectivos 
Estados. 
 

do disposi
8.870/2008 traz regramentos que 
devem ser cumpridos para a 

endidos devem 
observar os preceitos estabelecidos 
nos dispositivos da aludida norma.  
 

-
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se, com efeito, a falta de clareza na 

que parece ter por objetivo trazer o 

artigo ao qual deve estar vinculado. 

grafo, 
continha regras disciplinadoras para 

parlamentares.  
 
Ao pretender acrescentar o 

8.870/2008, da forma como foi 

dispositivo no qual pretende ser 
acrescentado. O artigo trata da 

apresentada, totalmente 
descontextualizada, pode ensejar 

rnam o 
 

 

disciplina o caput, trazendo nova 

deveria estar disposto em outro 
artigo, como preconiza 
legislativa. 
 

dispositivos das leis precisam estar 
para que possam atingir seu 

 
 

 se assinalar, portanto, sob o 

deveria ser objeto de dispositivo 

forma mais abrangente. 
 

principalmente a contribuir para a 

coerente e de qualidade, que permita 

enunciado que se pretende inserir no 

podendo gerar dificuldades de 

 
 
Conclui-se, portanto, que o 

objeto de veto total, tendo em vista 

inconstitucionalidade, na medida em 
que cria norma em que 

esteio constitucional, na medida em 

 
 

Como se verifica, o pr

rente ao 
. 

 
 19 de outubro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

 

 

 

 
 

 

MOREIRA PACHITO. 
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