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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº      / 2019 

MODIFICA DISPOSITIVOS DO 

REGIMENTO INTERNO, 

DISPONDO SOBRE O 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

CONSELHEIROS DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º. Modifica o artigo 248 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 248. [...] 

 

I - a Mesa Diretora anunciará, por meio do Diário do Poder Legislativo, a 

existência de vagas e abrirá o prazo de dez dias para a inscrição dos nomes; 

 

II - as indicações serão feitas por Deputado, pela bancada, pela Mesa ou 

por inscrição própria de qualquer cidadão, devendo ser instruídas com 

provas dos requisitos de habilitação profissional, idoneidade moral e 

reputação ilibada previstas no artigo 74 da Constituição Estadual que 

deverão ser publicadas na íntegra no Diário do Poder Legislativo e no Ales 

Digital; 

 

III - a escolha dos nomes será feita pelo Plenário após três sessões 

ordinárias, devendo ser precedida de audiência pública onde ocorrerá a 

sabatina dos candidatos; 

 

[...]” 

 

 

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

 

Vitória-ES, 12 de Março de 2019. 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

Buscamos com este Projeto de Resolução apresentar alterações no artigo do Regimento 

Interno que estabelece como se dá o processo de escolha dos Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo. Primeiro, propomos alterações que modificam 

os prazos estabelecidos pelo regimento. Como a redação atual permite que o processo 

de escolha possa ocorrer com urgência, sem o devido debate, como ocorreu 

recentemente na nomeação do Conselheiro Carlos Ciciliotti, optamos por fixar um 

prazo mínimo para a indicação de candidatos de dez dias. Nesta ocasião, o prazo se deu 

entre uma sexta e uma segunda-feira (quatro dias, sendo apenas dois úteis), o que 

demonstra uma manobra para reduzir o número de indicações e evitar maiores 

discussões em Plenário sobre o tema. 

Outro ponto proposto estabelece a obrigatoriedade de realização de sabatina pública 

com os indicados. Embora existam precedentes a respeito, nas duas últimas indicações 

de conselheiros, sob a alegação de cumprimento fiel dos termos regimentais, foram 

rejeitados os pedidos que fiz para que fosse realizada uma sabatina pública com os 

candidatos. Tal ato contraria frontalmente os princípios constitucionais da moralidade e 

da transparência dos atos públicos, sendo necessário a este Poder readequar as normas 

internas aos anseios de transparência constantemente demandados pelos cidadãos.  Se os 

indicados por este Poder e pelo governador cumprem os requisitos previstos na 

Constituição, sobretudo a observância de notório conhecimento sobre as áreas de 

atuação da Corte de Contas, o que impede que sejam sabatinados pelos parlamentares? 

Por fim, propomos que seja aceita a candidatura às vagas em vacância por qualquer 

cidadão que cumpra os requisitos estabelecidos pela Constituição, nos mesmos moldes 

de iniciativas da sociedade civil em âmbito nacional, como a campanha “Conselheiro 

Cidadão”. Fica estabelecido ainda que toda a documentação comprobatória dos 

candidatos deva ser disponibilizada no Portal da Transparência e no Diário do Poder 

Legislativo.  
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Certos do apoio dos demais parlamentares a iniciativas que visam aperfeiçoar os ritos 

desta Casa, apresentamos o seguinte projeto de resolução.  

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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