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PROJETO DE LEI Nº_________/2019 

 
Dispõe sobre a disponibilização do 
currículo profissional dos ocupantes de 
cargo de provimento em comissão e dá 
outras providências.   

 

Art. 1º Deverão ser disponibilizados para consulta, em site institucional, os currículos 

profissionais dos servidores nomeados para cargos de provimento em comissão, em 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. O currículo a que se refere o caput deste artigo deverá conter 

nível de escolaridade e formação acadêmica. 

 

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

 

Sala das Sessões, em 19 de março de 2019. 

 
 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo da presente proposta é fomentar os mecanismos de controle 

nos atos de gestão, estabelecendo medidas complementares às de promoção à 

transparência nas nomeações para os cargos de provimento em comissão. 

 

Esta proposição encontra-se em consonância com o Princípio da 

Publicidade, expressamente estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, 

aplicável a todos os Poderes, em todos os níveis de governo.  

 

Por esse Princípio, depreende-se que a administração tem o dever de 

manter plena transparência de todos os seus atos, inclusive o de oferecer 

informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados, quando sejam 

solicitadas. 

 

Além disso, este projeto vem somar às medidas previstas na Lei 

Federal nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às 

informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou 

mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem 

necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos 

órgãos e entidades. 

 

É sabido que o Espírito Santo vem se destacando em âmbito nacional, 

entre os estados mais transparentes do Brasil. Esta Casa tem dado sua importante 

contribuição à sociedade capixaba: se tornou a Assembleia Legislativa mais 

transparente do país e a terceira com menor custo por deputados.  
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Além disso, como forma de garantir maior transparência, esta Casa de 

Leis também se tornou a primeira do país a se tornar 100% digital, permitindo a 

virtualização dos processos legislativos e administrativos de forma prática e 

dinâmica. 

 

Nesse contexto, nosso desafio consiste no aprimoramento constante 

de nossos serviços para nos mantermos em posição de vanguarda e sermos, não só 

o Poder e o Estado mais transparente, mas aquele cuja divulgação de informações, 

de interesse público são disponibilizadas de maneira completa e suficiente ao efetivo 

exercício do controle social. 

 

Assim, esta proposta se revela adequada aos tempos atuais, de 

disponibilização das informações, em especial aquelas relacionadas à execução do 

gasto público, de forma a propiciar o efetivo controle e acompanhamento dessas 

ações pela sociedade capixaba.  

 

Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à presente 

proposição, por reconhecerem a importância da publicidade e transparência nos 

atos do Poder Público. 
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