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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº   2018  

 

Transforma o cargo de Supervisor 
Técnico/RTV da Secretaria de 
Comunicação em Coordenador 
Especial de Engenharia de TV e 
Rádio da Secretaria de 
Comunicação, passando este a 
integrar o quadro permanente da 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RESOLVE 

Art. 1º Fica transformado o cargo em comissão de Supervisor Técnico/RTV da 

Secretaria de Comunicação, para o de Coordenador Especial de Engenharia de 

TV e Rádio da Secretaria de Comunicação.  

§ 1º A área de atuação do cargo de Coordenador Especial de Engenharia de TV e 

Rádio será na Secretaria de Comunicação Social.  

§ 2º A escolaridade exigida para ocupação deste cargo é o 3º grau completo.  

§ 3º A qualificação para o exercício deste cargo é Curso Superior Completo, com 

graduação ou especialização nas áreas de Engenharia Elétrica com Ênfase em 

Telecomunicações com registro no CREA.  

§ 4º As atribuições do cargo são: Responsabilizar-se por todo o sistema técnico da 

TV Assembleia, montagem, manutenção e controle dos equipamentos da TV, 

interno e externo; pelo controle de qualidade de áudio e de vídeo no ar, pela 

realização dos trabalhos da parte técnica de transmissões externas e internas, 
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equipamentos de estúdio, pelo sistema elétrico e de iluminação da TV, pelas 

operações via microondas, satélite e fibras ótica, pela expansão e interiorização 

do sinal da TV Assembleia. Calcular parâmetros de linhas, transformadores e 

equipamentos; e preparar para transmissão com esses dados. Projetar estudos de 

fluxo de potência, curto-circuito, transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos, 

confiabilidade, econômicos e de qualidade de energia para melhor adequação 

para TV Assembleia. Adoção de novas técnicas, especificação de equipamentos e 

recomendação de novas tecnologias para a operação e a expansão adequada de 

sistemas elétricos de potência que envolva o sistema de transmissão da TV 

Assembleia. Participar da elaboração dos planejamentos da operação e 

transmissão e da expansão do sinal da TV Assembleia mensal, trimestral, anual, 

plurianual e suas revisões.  

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 23 de novembro de 2018. 

 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 
 
 

RAQUEL LESSA 
1º Secretária 

 
 
 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

Apesar de ter sido inicialmente definido como Supervisor Técnico da Secretaria de 

Comunicação, agora se pode constatar que, devido ao grande volume de trabalho 

no setor; devido também às incontáveis demandas geradas pelas diversas 

gravações e transmissões realizadas na Secretaria de Comunicação e ainda a 

quantidade de equipamentos que precisamos zelar, já é justificada a criação de 

uma Coordenação Especial para conduzir não só as atribuições acima citadas, 

mas, e especialmente, também responder como responsável-técnico pela estação 

de radiofusão de televisão da Câmara dos Deputados cedidas a essa Secretaria.  

 

Ademais, não se trata da criação de cargos, mas da transformação de cargo de 

Supervisão em Coordenação, resultando em baixo impacto financeiro. São essas 

as principais razões que motivaram a Mesa Diretora da Assembleia a apresentar o 

presente projeto, e para sua tramitação e aprovação, solicitamos aos demais 

Deputados deste Poder o apoio necessário à presente proposição. 
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