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remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação. 

Art. 4o A nomeação dos candidatos 
aprovados respeitará os critérios de alternância 
e proporcionalidade, que consideram a relação 
entre o número de vagas total e o número de 
vagas reservadas a candidatos com deficiência e 
candidatos negros. 

Art. 5o O órgão responsável pela política 
de promoção da igualdade racial e étnica, a 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos - 
SEDH, será responsável pelo acompanhamento 
e avaliação anual do disposto nesta lei. 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação e terá vigência pelo prazo de 10 
(dez) anos. 

Parágrafo único. Esta Lei não se aplicará 
aos concursos cujos editais já tiverem sido 
publicados antes de sua entrada em vigor. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 225/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Autoriza 
alienação de imóvel". 

 
A presente proposta tem por finalidade 

obter autorização legislativa para o Vitória 
Futebol Clube fazer a venda de até 25% (vinte e 
cinco por cento) da área total de 24.133,62m², 
mantendo-se, com efeito, todas demais 
condicionantes previstas na escritura pública de 
promessa de cessão de direitos e dação em 
pagamento outorgada em favor do Vitória Clube 
Futebol. 

 

A medida se faz necessária tendo em vista 
que o Vitória Futebol Clube acumula dívidas 
advindas de impostos, juros e multas que 
atingiram o montante de R$ 7.993.543,67 (sete 
milhões, novecentos e noventa e três mil, 
quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e 

sete centavos), tributos predominantemente da 
União, porém, constando débitos também para 
o Estado do Espírito Santo.  

 
Ocorre que o patrimônio do Vitória 

Futebol Clube, em sua totalidade, pode ser 
acometido pelas sanções decorrentes das 
dívidas dos Entes Federativos, se tornando 
objeto de ações judiciais e possíveis execuções.  

 
Importante ressaltar que, de acordo com a 

avaliação de mercado imobiliário da região onde 
se encontra o imóvel, o percentual almejado 
para a alienação/venda de 25% (vinte e cinco 
por cento) do imóvel em questão já 
compreende o valor das dívidas do clube. Deste 
modo, o Vitória Futebol Clube não teria 100% 
(cem por cento) do seu patrimônio 
comprometido por medidas judiciais.  

 
Vale notar a relevância social 

proporcionada pelo futebol, não só no Espírito 
Santo, mas em todo o país, esporte que é 
importante na vida dos jovens que almejam 
uma carreira na modalidade e também é uma 
ferramenta de inclusão social. 

 
Tão logo vale mencionar que 

Excelentíssimo Deputado Euclério Sampaio 
encaminhou Indicação nº 2188/2019, cujo teor 
se encontra contemplado nesta proposta. 

 
Por todo o exposto, tenho a certeza de 

que essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor 
do projeto, em anexo, e as razões que o 
justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa, por 
reconhecer o interesse público que ela traduz. 

 
Vitória, 25 de novembro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 972/2019 
 

Autoriza alienação de imóvel 
 

Art. 1º Fica autorizado ao Vitória Futebol 
Clube fazer a alienação de até 25% (vinte e cinco 
por cento) da área total de 24.133,62m2, 
mantidas as condicionantes constantes das 
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escrituras do livro 548 e folhas 20 a 27, 
devidamente registrado no Cartório de Registro 
Geral de Imóveis 2ª Zona, matrícula 223, livro nº 
2, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º A inobservância pelo cessionário 
das condicionantes e do limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) previstos no artigo primeiro 
desta Lei importará na reversão do imóvel ao 
patrimônio do Estado do Espírito Santo, sem 
qualquer direito à indenização ou retenção por 
benfeitorias e acessões realizadas. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2310 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CRISTIANE LOSS SOUZA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Capitão Assumção, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 193595/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2311 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, ADRIANA SOARES RIBEIRO, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 193575/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2312 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, DAYANE DIAS GONÇALVES para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Enivaldo dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193574/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2313 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ADRIANA SOARES RIBEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Enivaldo dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193576/2019. 
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