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Especial de Apoio ao Programa Interior Capixaba 
- 
outubro de 2016, cabendo ao Departamento de 

- DER 

. 
 

 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
 

 
 

ITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
/2018 

 

Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar 
Altera a Lei Complementar n

 
 

os respectivos requisitos e etapas a serem cumpridos 
para o ingresso na carreira de Delegado. Dentre eles, 
tem-
provas objetiva e discursiva para que o candidato 
possa ser selecionado para participar das etapas 
subsequentes. 

 

expressivo de candidatos aprovados nessas etapas, os 

valores significativamente elevados, poderiam 

comprometer a obser
e da razoabilidade. 

 

aprovados, a partir da terceira etapa do concurso 

previstas no edital. 
 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 
 

 15 de outubro de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 

 

dezembro de 2016. 
 

 

ingresso na carreira de Delegado de P
 

 
 

 
(...) 
 

Os candidatos que obtiverem na 

de 50% (cinquenta por cento) da 

certame, limitado em 05 (cinco) 

edital, respeitada a ordem de 

 
 

(NR) 
 

Esta Lei Complementar entra em vigor na 
 

 
 

GOVE  
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 

 

Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Legislativa o incluso Projeto de Lei em que solicito a 
abert

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - Instituto Capixaba de Pesquisa, 

- INCAPER, 
visando incluir 

Cobertura Florestal - 

responsabilidade do INCAPER previstas no 

Paisagem do 
Projeto de Lei. 
 

do Programa de Trabalho da Secretaria de Estado de 
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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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