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Vitória, 09 de janeiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
_______________________________________ 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 05/2020 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 152/2019, que “Declara o 
Município de Pancas Capital Estadual do Esporte 
Radical e dá outras providências” de autoria da 
Deputada Raquel Lessa, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 124/2018, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e a Secretária de Estado 
de Esportes e Lazer (SESPORT), ao apreciarem os 
aspectos constitucionais e técnicos, 
manifestaram-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
“(...) Todavia, embora 
não seja inconstitucional, 
entendo que o projeto 
deva ser vetado por 
razões de razões de 
racionalidade legislativa.  
É que, in casu a Lei 
Estadual n. 10.974/2019 
consolidou a legislação 
em vigor referente â 
concessão de títulos em 

homenagem a 
municípios no Estado do 
Espírito Santo, 
estabelece em seu art. 2º 
que deverá “qualquer 
inclusão ou revogação de 
concessão de títulos em 
homenagem a 
municípios do Estado do 
Espírito Santo, 
obrigatória e 
exclusivamente, ser 
realizada por meio de 
alteração do Anexo I da 
presente Lei”. 
Desta forma, com a 
existência de legislação 
referente à concessão de 
títulos em homenagem a 
municípios do Estado do 
Espírito Santo, a matéria 
tratada no Autógrafo ora 
analisado, além de ir de 
encontro à previsão legal 
da Lei Estadual n. 
10.974/2019, fica de fora 
do Anexo Único da 
referida norma.  
 
Nesta esteira, sugiro o veto do 
presente exclusivamente por 
razões de racionalidade 
legislativa, considerando a 
consolidação da legislação 
referente à concessão de 
títulos em homenagem a 
municípios do Estado do 
Espírito Santo, não havendo 
sentido em manter-se um 
título fora do referido 
diploma. (...)”  
 

Assim, se impõe o veto total ao Autógrafo 
de Lei nº 152/2019, referente ao Projeto de Lei 
nº 124/2018, por razões de racionalidade 
legislativa.  

 
 

Vitória, 09 de janeiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 
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