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Quando assumi meu mandato me 

comprometi a trabalhar com uma equipe reduzida, 

economizando o dinheiro público, sem que isso 

comprometesse a qualidade do trabalho prestado por 

meu gabinete. Atualmente, trabalho com 11 

assessores, que somados atingem a pontuação de 

70,37 pontos. Minha economia mensal de pontos 

possibilitaria a contratação de mais 4 Técnicos 

Júnior, 1 Assistente de Gabinete e 1 Adjunto, o que 

resultaria em uma despesa adicional de  

aproximadamente R$ 27.000,00 por mês, isso sem 

considerar os encargos, como com o INSS.  

Por ano esse valor economizado apenas com 

assessores no meu gabinete ultrapassa os R$ 

324.000,00, e caso fosse seguido pelos demais 

parlamentares, reduziria as despesas da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em 

aproximadamente R$9.720.000,00 por ano! E em 4 

anos de mandato essa economia aos cofres públicos 

alcançaria a quantia de 38.880.000 milhões de reais!  

Para efeito comparativo, este ano foram 

destinados cerca de 20 milhões de reais para o 

Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola, 26 

milhões para a Modernização, ampliação e adequação 

da rede de escolas de ensino fundamental e 28,6 

milhões para Modernização, ampliação e adequação 

da rede de escolas de ensino médio.  

Dessa forma, visando reiterar o preceito 

fundamental da economicidade, propomos 

através deste projeto de resolução a redução da 

pontuação disponibilizada aos gabinetes para a 

contratação de assessores, reduzindo esse valor 

para 75 pontos, o que reduziria 

significativamente as despesas desta Casa. Certo 

do apoio dos demais parlamentares que prezam 

pela economia dos recursos públicos, 

encaminhos o presente projeto para apreciação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Devolva-se ao autor com base no art. 

143, VIII do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

28 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 59/2017 

 

MODIFICA DISPOSITIVOS DA 

RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE 

JULHO DE 2009 E DA 

RESOLUÇÃO Nº 2.890, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2010, 

REDUZINDO O NÚMERO DE 

COMISSÕES PERMANENTES 

POR MEIO DA FUSÃO DAS 

EXISTENTES. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A Resolução nº 2.700, de 15 de julho 

de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 “Art. 16.  ................................................. 

XXXIII -  ................................................. 

 

a) o relatório de acompanhamento e 

fiscalização da execução orçamentária e financeira do 

Estado, no prazo máximo de trinta dias, após o 

parecer da Comissão de Fiscalização Orçamentária, 

Assuntos Econômicos, Serviços de Infraestrutura e 

Desenvolvimento; 

 ................................................. 

§ 1º Por requerimento de um terço dos 

Deputados, a proposta orçamentária, a que se refere o 

inciso XI, poderá ser submetida à deliberação do 

Plenário para discussão e votação, após 

pronunciamento da Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento. 

 .................................................”(NR) 

“Art. 40.   ................................................. 

I - de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação; 

 

II – de Fiscalização Orçamentária, Assuntos 

Econômicos, Serviços de Infraestrutura e 

Desenvolvimento;  

III – de Defesa do Consumidor e 

Cooperativismo; 

 

IV - de Direitos Humanos e Assuntos 

Sociais;  

 

V - de Proteção ao Meio Ambiente e aos 

Animais; 

 

VI - de Educação, Cultura e Ciência e 

Tecnologia;  

 

VII - de Saúde e Saneamento; 

 

VIII - de Turismo e Desporto; 

 

IX - de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado; 

 

X - de Agricultura, de Silvicultura, de 

Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma 

Agrária.” (NR) 

 

“Art. 42. À Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento compete opinar 

sobre:  

.......................................................... 
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XXII - políticas de desenvolvimento do 

sistema viário, do setor de transportes de passageiros, 

de trânsito, de mobilidade urbana, de armazenamento 

e de escoamento de cargas e de logística em seus 

diversos modais;  

 

XXIII - obras públicas;  

 

XXIV - serviços públicos explorados por 

regime de permissão, concessão ou autorização;  

 

XXV - atuação das agências estaduais de 

regulação de serviços públicos;  

 

XXVI - políticas, programas, projetos e 

investimentos voltados para o desenvolvimento 

urbano e regional;  

 

XXVII - planos, programas e projetos 

estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

 

XXVIII - registro, acompanhamento e 

fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e 

de exploração de recursos minerais;  

 

XXIX - habitação e ocupação do solo 

urbano;  

 

XXX - planos, programas e projetos de 

infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, 

aeroportuária, fluvial e costeira de integração 

regional e interestadual; 

XXXI - parcerias público-privadas;  

XXXII - outros assuntos correlatos. 

...............................................................” 

 

“Art. 43. À Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento compete ainda:  

............................................................... 

 

VI - estabelecer mecanismos de cooperação 

com instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais;  

 

VII - acompanhar o cumprimento da 

aplicação dos recursos orçamentários, dos repasses de 

recursos federais e daqueles oriundos de convênios e 

contratos nacionais e internacionais relacionados ao 

seu campo temático;  

 

VIII - articular a elaboração e a 

implementação de planos, estudos e projetos 

relacionados ao seu campo temático, acompanhando 

sua execução;  
 

IX - propor ações, políticas e investimentos 

nas áreas relacionadas ao seu campo temático;  

 

X - propor e executar eventos e pesquisas 

que contribuam para a melhoria da prestação dos 

serviços públicos de infraestrutura, de logística, de 

transportes, de mobilidade urbana e de 

desenvolvimento urbano e regional;  

 

XI - atuar na defesa dos direitos dos usuários 

dos serviços públicos;  

 

XII - acompanhar, fiscalizar e apreciar 

programas de obras, planos e programas estaduais, 

regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles 

emitir parecer;  

 

XIII - articular e fiscalizar a implantação e a 

execução de políticas e ações voltadas para a 

educação e a segurança do trânsito. 

 

§ 1º O relatório de acompanhamento e 

fiscalização da execução orçamentária e financeira do 

Estado analisará a arrecadação das receitas e a 

aplicação dos recursos públicos. 

§ 2º Para a elaboração do relatório, a 

Comissão utilizará as informações constantes na base 

de dados do Sistema Integrado da Administração 

Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.  

 

§ 3º Na elaboração do relatório, a Comissão 

poderá contar com o apoio técnico da Coordenação 

de Orçamento da Coordenação de Planejamento do 

Governo - Coplag e da Coordenação de Finanças da 

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ que 

realizarão conjuntamente o trabalho de depuração, 

agregação e análise dos dados obtidos na forma do § 

2º.  

§ 4º No relatório deverão constar, no 

mínimo, informações discriminadas por Órgão, 

Grupo de Natureza e Despesa, Função, Programa e 

Subprogramas, bem como os repasses a municípios e 

Fundos.  

 

§ 5º O Tribunal de Contas do Estado, Órgão 

de regime especial do Poder Legislativo, integra sua 

organização.” 

 

“Art. 44. À Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte e do Cooperativismo 

compete opinar sobre: 

............................................................... 
 

XVI - o apoio à política estadual para 

desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo, 

com ênfase na área da saúde, agropecuária, educação, 

crédito, transporte, habitação, produção, trabalho, 

consumo e de outros que vierem a ser difundidos; 

 

XVII - as ações que criem e desenvolvam a 

conscientização para a organização em empresas 

cooperativas, nos diversos seguimentos;  

 

XVIII - a efetivação da transferência de 

conhecimento teórico/técnico e prático, com vistas à 

promoção da sustentabilidade e autogestão;  Identificador: 310033003500300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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XIX - o monitoramento e soluções para os 

problemas enfrentados nas atividades específicas das 

empresas cooperativas; 

  

XX - todos os ramos do cooperativismo;  

 

XXI - a promoção, a prevenção e a defesa 

dos direitos das empresas cooperativas e seus órgãos 

representativos;  

 

XXII - o recebimento de ideias e 

colaborações advindas das empresas cooperativas e 

seus órgãos representativos;  

 

XXIII - a melhoria da qualidade de vida e a 

integração social.  
 

§ 1º O Procon-Assembleia, criado e regido 

pela Resolução nº 2.555, de 28.5.2008, fica vinculado 

à Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte, competindo ao seu Presidente dirigir o 

referido órgão.  

 

§ 2º A competência prevista no inciso XIV 

deste artigo será exercida nos termos do Capítulo 

XIII do Título VII deste Regimento Interno.” 

.............................................................. 

“Art. 47. À Comissão de Direitos Humanos e 

Assuntos Sociais compete opinar sobre: 

I - assuntos inerentes à política de 

Assistencial Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional;  

 

II - acompanhamento da implementação e 

consolidação do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS; 

 III - ações voltadas para o combate às causas 

da miséria e da fome no âmbito do Estado do Espírito 

Santo;  

 

IV - ações que garantam mobilização e 

racionalização no uso dos recursos disponíveis;  

 

V - campanhas de conscientização da opinião 

pública, visando articular a união de esforços;  

 

VI - projetos que visem estudo e 

acompanhamento permanente de temas fundamentais 

na área de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

VII - ações que garantam a efetivação de 

medidas socioeducativas no Estado do Espírito Santo.  

 

VIII - prevenção e defesa dos direitos 

individuais e coletivos; 

 

IX - promoção da garantia dos direitos 

difusos e coletivos;  

 

X - aspectos e direitos das minorias e setores 

discriminados tais como os do índio, da criança e do 

adolescente, do idoso, da juventude, da população 

LGBT, do negro, dos quilombolas, dos ciganos e das 

pessoas com deficiência;  

  

XI - aspectos e direitos das minorias e setores 

discriminados tais como os do índio, do menor, da 

mulher e do idoso;  

 

XII - abusos cometidos quanto à prestação de 

serviços públicos essenciais;  

 

XIII - direito de greve, dissídio individual e 

coletivo, conflito coletivo de trabalho, negociação 

coletiva no serviço público;  

 

XIV - política salarial de emprego;  

 

XV - política de aprendizagem e treinamento 

profissional no serviço público;  

 

XVI - demais assuntos relacionados com a 

problemática homem, trabalho e direitos humanos;  

 

XVII - promoção da integração social, com 

vistas à prevenção da violência e da criminalidade;  

 

XVIII - política de assistência judiciária, 

quando solicitada, independentemente de sua 

situação financeira, curadoria de proteção no âmbito 

do Ministério Público e Juizados Especiais, no 

âmbito de sua competência.  

 

XIX - defesa dos direitos da mulher; 

 

XX - proteção à família; 

 

XXI - recebimento, avaliação e investigação 

de denúncias relativas à ameaça ou à violação dos 

direitos humanos. 
 

XXII - assuntos inerentes à política 

estadual sobre drogas, englobando as medidas para 

a prevenção do uso indevido, tratamento, 

recuperação, reinserção social, redução dos danos 

sociais e à saúde de usuários e dependentes de 

drogas;  
 

XXIII - as ações de conscientização da 

sociedade sobre a ameaça representada pelo uso 

indevido de drogas e suas consequências;  
 

XXIV - a formação de agentes nos 

seguimentos sociais para ação efetiva e eficaz de 

redução da demanda, fundamentada em 

conhecimentos científicos validados e experiências 

bem sucedidas;  
 

XXV - a sistematização das iniciativas, ações 

e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas 

que visem formar uma rede operativa de medidas 

preventivas de maior abrangência e eficácia;  Identificador: 310033003500300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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XXVI - as medidas de redução às 

consequências sociais e de saúde decorrentes do uso 

indevido de drogas para o indivíduo, para a 

comunidade e para a sociedade geral;  

 

XXVII - saúde pública e assistência social;  

 

XXVIII - a instituição de sistema de gestão 

para o planejamento, acompanhamento e avaliação 

das ações de redução da demanda por meio da 

promoção de levantamentos e pesquisa sistemáticas;  

 

XXIX - articulação em rede estadual de 

assistência, da grande gama de intervenções para 

tratamento e recuperação de usuários de drogas e 

dependentes químicos, incluídas as organizações 

voltadas à reinserção social e ocupacional;  

 

XXX - o desenvolvimento de sistema de 

informações que possa fornecer dados confiáveis 

para o planejamento e para avaliação dos diferentes 

planos de tratamento e recuperação sob a 

responsabilidade de órgãos públicos, privados ou 

organizações não-governamentais; 

 

XXXI - a definição de normas que regulem o 

funcionamento de instituições dedicadas ao 

tratamento e à recuperação de dependentes, quaisquer 

que sejam os modelos ou formas de atuação, bem 

como das relacionadas à área de reinserção social e 

ocupacional;  

 

XXXII - o estabelecimento de procedimentos 

de avaliação para todas as intervenções terapêuticas e 

de recuperação, com base em parâmetros comuns, de 

forma a permitir a comparação de resultados entre 

instituições;  

 

XXXIII - a adaptação do esforço especial às 

características específicas dos públicos-alvos como 

crianças e adolescentes, moradores de ruas, gestantes 

e indígenas;  

 

XXXIV - os dispositivos legais que 

contemplem parcerias e convênios em todos os níveis 

do Estado, a atuação de instituições e organizações 

públicas ou privadas que possam contribuir, de 

maneira efetiva, no tratamento, recuperação, 

reinserção social e ocupacional.  

 

XXXV - assuntos atinentes à prevenção, à 

fiscalização e ao combate ao uso de drogas e ao 

tráfico de entorpecentes. 

...............................................................” 

“Art. 48. À Comissão de Educação, Cultura e 

Ciência e Tecnologia; compete opinar sobre: 

............................................................... 
 

VII - assuntos relativos à ciência, tecnologia, 

inovação, inclusão digital, biossegurança, 

qualificação profissional, energia, gás natural e 

petróleo e seus derivados, inclusive programas e 

projetos de intercâmbio e de integração com outros 

estados e países na área de atuação;  

 

VIII - assuntos relativos à ciência, 

tecnologia, inovação, inclusão digital, biossegurança, 

petróleo e seus derivados, inclusive programas e 

projetos de intercâmbio e de integração com outros 

estados e países na área de atuação;  

 

IX - assuntos relacionados com a interação 

de todas as entidades ligadas à ciência, tecnologia, 

inovação, inclusão digital, biossegurança, 

qualificação profissional, energia, gás natural e 

petróleo e seus derivados;  

 

X - assuntos relacionados com a interação de 

todas as entidades ligadas à ciência, tecnologia, 

inovação, inclusão digital, biossegurança, petróleo e 

seus derivados;  

 

XI - desenvolvimentos científico e 

tecnológico, pesquisas, inovação, inclusão digital, 

biossegurança, qualificação profissional, energia, gás 

natural e petróleo e seus derivados;  

 

XII - desenvolvimento científico e 

tecnológico, pesquisas, inovação, inclusão digital, 

biossegurança, petróleo e seus derivados;  

 

XIII - a política estadual de ciência, 

tecnologia, inovação, inclusão digital, biossegurança, 

qualificação profissional, energia, gás natural, 

petróleo e seus derivados e organização institucional 

do setor público;  

 

XIV - política estadual de inclusão digital, 

tecnologia de informação e automação do setor 

público;  
 

XV - aplicação dos recursos públicos 

destinados ao fomento de projetos de 

desenvolvimentos científico e tecnológico, na 

forma do § 2º do artigo 197 da Constituição 

Estadual. 
 

XVI - preservação, promoção e 

desenvolvimento cultural, histórico e artístico;  

 

XVII - programas de integração cultural com 

os municípios, com as demais unidades da Federação 

e com outros países;  

 

XVIII - assuntos relacionados à interação 

com instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais;  

 

XIX - política estadual de cultura, de 

preservação da memória histórica e de patrimônio 

artístico e ambiental, bem como de comunicação 

social;  Identificador: 310033003500300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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XX - política estadual de cultura, de 

preservação da memória histórica e de patrimônio 

artístico e ambiental;  

 

XXI - política e sistemas estaduais de 

bibliotecas e arquivos públicos, e de comunicação 

social. 

 

§1º À Comissão de Educação, Cultura e 

Ciência e Tecnologia compete ainda: 

 

I - estabelecer mecanismos de cooperação 

com instituições públicas e privadas, visando à 

promoção, à preservação e ao desenvolvimento do 

patrimônio e das manifestações históricas, artísticas e 

culturais;  

 

II - a política de proteção do patrimônio 

cultural, assim entendido os bens de natureza 

material e imaterial que contenham referências à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

étnicos que constituem a sociedade espírito-santense;  

 

III - acompanhar o cumprimento da aplicação 

dos recursos orçamentários, dos repasses de recursos 

federais e dos contratos e convênios relacionados ao 

seu campo temático;  

 

IV – articular os esforços para a promoção de 

arranjos institucionais e de mecanismos de regulação 

econômica adequados ao pleno desenvolvimento das 

atividades culturais, históricas e artísticas, bem como 

da comunicação social; 

  

V - garantir o livre acesso às fontes culturais;  

 

VI - Acompanhar os processos de 

convocação das Conferências Nacionais de Cultura e 

de Comunicação Social, participando de suas 

realizações, incluindo possíveis atividades em que a 

Comissão atuem como promotora em parceria com 

outros órgãos e/ou entidades, bem como acompanhar 

os processos de implementação de suas deliberações;  

 

VII - propor ações e políticas voltadas para a 

preservação e para o desenvolvimento das 

manifestações e o patrimônio histórico, artístico e 

cultural, bem como para a comunicação social;  
 

VIII - propor e executar eventos e pesquisas 

que contribuam para o desenvolvimento, para a 

produção e para a difusão cultural, e da comunicação 

social em conjunto com outras Comissões 

Permanentes, Temporárias e Frentes Parlamentares, 

com os órgãos integrantes da estrutura administrativa 

da Assembleia Legislativa e com instituições 

públicas e privadas, nacionais e internacionais.  

 

§2º A Comissão promoverá a integração 

entre as instituições de pesquisa e de 

desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. 

...............................................................” 

 

“Art. 100. A Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento, diante de despesas 

não autorizadas, ainda que sob a forma de 

investimentos não programados ou de subsídios não 

aprovados, poderá, pela maioria absoluta dos seus 

membros, solicitar à autoridade governamental 

responsável que, no prazo de cinco dias, preste os 

esclarecimentos necessários. 

 .................................................” (NR) 

 

“Art. 212.  ................................................. 

 

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os 

projetos de lei orçamentária e os de decreto 

legislativo referentes à prestação de contas do 

Governador do Estado, cuja redação final competirá à 

Comissão de Fiscalização Orçamentária, Assuntos 

Econômicos, Serviços de Infraestrutura e 

Desenvolvimento. 

 .................................................” (NR) 

 

“Art. 232. À Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento incumbe proceder a 

tomada de contas do Governador do Estado.  

 .................................................” (NR) 

 

“Art. 233. O Governador do Estado fará à 

Assembleia Legislativa, até 30 de abril de cada ano, 

prestação de suas contas relativas ao exercício 

anterior, e o Presidente da Casa mandará publicar, 

dentre suas peças, o balanço geral e o parecer do 

Tribunal de Contas, independentemente da leitura do 

processo ante o Plenário, encaminhando-o, em 

seguida, à Comissão de Fiscalização Orçamentária, 

Assuntos Econômicos, Serviços de Infraestrutura e 

Desenvolvimento para exame e parecer, concluindo 

por projeto de decreto legislativo.  

 .................................................” (NR) 
 

“Art. 234. Não cumprindo o Governador do 

Estado o prazo estipulado no artigo 233 ou havendo o 

Tribunal de Contas encaminhado à Assembleia 

Legislativa apenas relatório financeiro das contas 

encerradas, a Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento aguardará, para 

pronunciamento definitivo, o levantamento das 

contas do Governador do Estado, a ser precedido por 

uma Comissão Especial, composta por representantes 

do Poder Legislativo e por técnicos devidamente 

habilitados. 

 ................................................. 

§ 3º O levantamento da Comissão Especial 

será enviado à Comissão de Fiscalização 

Orçamentária, Assuntos Econômicos, Serviços de 

Infraestrutura e Desenvolvimento para análise e 

parecer. Identificador: 310033003500300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 18 de dezembro de 2017 

 .................................................” (NR) 

“Art. 236. A comissão permanente específica 

a que se refere o artigo 151, caput da Constituição 

Estadual é a Comissão de Fiscalização Orçamentária, 

Assuntos Econômicos, Serviços de Infraestrutura e 

Desenvolvimento, à qual compete emitir, com 

exclusividade, parecer sobre os projetos de lei que 

disponham sobre: 

 .................................................” (NR) 

“Art. 238.  ................................................. 

§ 4º As audiências públicas, a que se refere o 

§ 3º, terão seu calendário aprovado dentro do 

cronograma previsto neste artigo, pela Comissão de 

Fiscalização Orçamentária, Assuntos Econômicos, 

Serviços de Infraestrutura e Desenvolvimento, sendo 

garantida na organização a participação das demais 

comissões permanentes, de acordo com o campo 

temático. 

 .................................................” (NR) 

“Art. 276.  ................................................. 

 

III - Comissão de Direitos Humanos e 

Assuntos Sociais - projetos de lei que versem sobre 

declaração de utilidade pública e projetos de decreto 

legislativo que versem sobre concessão de título de 

cidadão; 

 

IV - as demais comissões permanentes - 

projetos de lei que versem sobre inclusão no 

calendário oficial de eventos de uma data especial 

para homenagem concernente ao seu respectivo 

campo temático. 

 .................................................” (NR) 

 

Art. 2º. Ficam revogados os artigos 49, 50-A, 

51, 52, 54-A, 54-B da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009. 

 

Art. 3º. O anexo IV da Resolução nº 2.890, 

de 23 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as 

seguintes modificações; 
 

ANEXO IV 

....................................................... 
 

NÍVEL DE SUPERVISÃO 
 

ITEM CARGO ÁREA DE 

ATUAÇÃO CÓD. QUALIFICAÇÃO QT.

 SUBORD. 

01 Supervisor de Gabinete da 1ª 

Secretaria Gabinete da 1ª Secretaria

 SGPS Curso Superior 01 1ª Secretaria 

02 Supervisor de Gabinete da 2ª 

Secretaria Gabinete da 2ª Secretaria

 SGSS Curso Superior 01 2ª Secretaria 

03 Supervisor de Gabinete da 1ª Vice-

Presidência Gabinete da Vice-Presidência

 SGPVP Curso Superior 01 Vice-

Presidência 

04 Supervisor de Gabinete do Líder do 

Governo Gabinete do Líder do Governo

 SGLG Curso Superior 01 Líder do 

Governo 

05 Supervisor de Gabinete da Ouvidoria

 Gabinete da Ouvidoria Parlamentar SOP

 Curso Superior 01 Ouvidoria Geral 

06 Supervisor de Gabinete da 

Corregedoria Geral Gabinete da Corregedoria 

Geral SCG Curso Superior 01 Corregedoria 

Geral 

07 Supervisor de Gabinete da Direção 

Geral Gabinete da Direção Geral SGDG

 Curso Superior 01 DGS 

08 Supervisor de Gabinete da 

Procuradoria Geral Gabinete da Procuradoria 

Geral SGPG Curso Superior 01 PG 

09 Supervisor de Gabinete da Secretaria 

de Comunicação Social Gabinete da Secretaria de 

Comunicação Social SGSCS Curso Superior 01

 SCS 

10 Supervisor da Comissão de Compras

 Comissão de Compras SCC Curso 

Superior 01 SDGS 

11 Supervisor da Comissão de Licitação

 Comissão de Licitação SCL Curso 

Superior 01 SDGS 

12 Supervisor de Almoxarifado

 Almoxarifado SALMOX  Curso 

específico na área de almoxarifado 01 DIL 

13 Supervisor de Patrimônio Setor 

de Patrimônio SPATRI Curso específico na 

área de Patrimônio 01 DIL 

14 Supervisor de Sonorização Setor 

de Sonorização SSON Curso técnico na área de 

sonorização 01 DIL 

15 Supervisor de Transporte e Logística

 Setor de Transporte e Logística STL

 Ensino médio 01 DIL 

16 Supervisor de Apoio ao Plenário

 Supervisão de Apoio ao Plenário SAP

 Curso Superior 01 DIPROL 

17 Supervisor de Registro e Tramitação 

Legislativa Supervisão de Registros e 

Tramitação Legislativa SRTL Curso Superior 01

 DIPROL 

18 Supervisor de Redação de Atas e 

Apanhamentos de Debates Supervisão de 

Redação de Atas e Apanhamentos de Debates

 SRAD Curso Superior 01

 DIPROL 

19 Supervisor de Centro de Memória 

e Bens Culturais Centro de Memória e Bens 

Culturais SCMBC Curso Superior

 01 DDI 

20 Supervisor do Arquivo Geral

 Arquivo Geral SAG Curso Superior de 

Arquivista ou registro profissional na área 01

 DDI 

21 Supervisor da Comissão de Justiça

 Comissão Permanente respectiva SCJIdentificador: 310033003500300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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 Curso Superior da área Temática 01

 DCP 

22 Supervisor da Comissão de 

Fiscalização Orçamentária, Assuntos Econômicos, 

Serviços de Infraestrutura e Desenvolvimento

 Comissão Permanente respectiva SCF

 Curso Superior da área Temática 01

 DCP 

23 Supervisor da Comissão de Defesa 

do Consumidor e Cooperativismo Comissão 

Permanente respectiva SCDC Curso Superior da 

área Temática 01 DCP 

24 Supervisor da Comissão de 

Agricultura Comissão Permanente respectiva

 SCA Curso Superior da área Temática

 01 DCP 

25 Supervisor da Comissão de Meio 

Ambiente Comissão Permanente respectiva

 SCMA Curso Superior da área Temática

 01 DCP 

26 Supervisor da Comissão de 

Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia

 Comissão Permanente respectiva SCE

 Curso Superior da área Temática 01

 DCP 

27 Supervisor da Comissão de Saúde

 Comissão Permanente respectiva SCS

 Curso Superior da área Temática 01

 DCP 

28 Supervisor da Comissão de Direitos 

Humanos e Assuntos Sociais Comissão 

Permanente respectiva SCDCDH Curso 

Superior da área Temática 01 DCP 

29 Supervisor da Comissão de Turismo 

e Desporto Comissão Permanente respectiva

 SCTD Curso Superior da área Temática

 01 DCP 

30 Supervisor da Comissão de 

Segurança Comissão Permanente respectiva

 SCSEG Curso Superior da área Temática

 01 DCP 

31 Supervisor do Centro de Estudos e 

Pesquisas da Procuradoria Centro de Estudos e 

Pesquisa da Procuradoria SCEP Bacharel em 

Direito 01 DP 

32 Supervisor  da Equipe de Revisão da 

Procuradoria Equipe de Revisão de Pareceres

 SERP Bacharel em Direito 01 DP 

33 Supervisor do Setor de Recepção

 Setor de Recepção SSR Ensino 

Médio 01 CESEL 

34 Supervisor de Segurança Legislativa

 Segurança Legislativa SSL Curso 

Superior 01 CESEL 

35 Supervisor Administrativo da Escola 

do Legislativo Escola do Legislativo SAEL

 Curso Superior 01 CEEL 
 

36 Supervisor Pedagógico da Escola do 

Legislativo  

Escola do Legislativo  

SPEL Curso Superior com pós-graduação 

ou comprovada experiência profissional na área 

temática   

01  

CEEL 

37 Supervisor de Interlegis Interlegis

 SINTERLEGIS Curso Superior 01 CRI 

38 Supervisor da Casa dos Municípios

 Casa dos Municípios SCM Curso 

Superior 01 CRI 

39 Supervisor de Programação e 

Produção/RTV Supervisão de Programação e 

Produção SPRTV Experiência comprovada em 

Jornalismo. 01 SCS 

40 Supervisor Operacional/RTV

 Supervisão Operacional  SORTV

 Curso de informática, com experiência 

comprovada em transmissão via web. 01 SCS 

41 Supervisor Técnico/RTV

 Supervisão Técnica STRTV Curso 

superior em Engenharia de Telecomunicações, com 

registro no CREA 01 SCS 

42 Supervisor de Fluxo de Processos

 Supervisão de Fluxo de Processos SFP

 Curso Superior 01 SDGS 

43 Supervisor do Setor de Contratos

 Setor de Contratos SSC Curso 

Superior 01 SDGS 

44 Supervisor da Equipe de Apoio da 

Taquigrafia e dos Anais Taquigráficos Supervisão 

da Equipe de Apoio da Taquigrafia e dos Anais 

Taquigráficos SEAT Curso Superior 01 DTP 

45 Supervisor da Central de Eventos

 Supervisão da Central de Eventos SCE

 Curso Superior 01 CEC 

46 Supervisor Administrativo do 

Cerimonial Supervisão Administrativa do 

Cerimonial SAC Curso Superior 01 CEC 

47 Supervisor de Redação 

Integrada/Jornalismo Supervisão de Redação 

Integrada/Jornalismo SRIJ Curso superior em 

Comunicação Social, Jornalismo ou congênere. 01

 SCS 

48 Supervisor de Planejamento e 

Controle Prévio Supervisão de Planejamento e 

Controle Prévio SPCP Curso superior em Direito, 

Contabilidade, Economia ou Administração 01

 DCI 

49 Supervisor do Setor de Auditoria 

Interna Supervisão do Setor de Auditoria Interna

 SSAI Curso superior em Direito, 

Contabilidade, Economia ou Administração 01

 DCI 

    TOTAL 

 49 

...........................................................” 

 
 

Art. 4º. O anexo IV-A da Resolução nº 2.890, 

de 23 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as 
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ANEXO IV-A 

Quantidade de Cargos de Assessor Sênior da 

Secretaria da Ales – Código ASS – por Unidade 

Administrativa 

Unidade Administrativa Quantidade 

de Cargos de ASS Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 05

 Curso Superior 

Gabinete da Vice-Presidência 02

 Curso Superior 

Gabinete da 1º Secretaria 02

 Curso Superior 

Gabinete da 2º Secretaria 02

 Curso Superior 

Gabinete da Liderança do Governo 02

 Curso Superior 

Gabinete da Ouvidoria Parlamentar 02

 Curso Superior 

Gabinete da Corregedoria Geral 02

 Curso Superior 

Gabinete da Direção Geral 05

 Curso Superior 

Gabinete da Secretaria Geral da Mesa 03

 Curso Superior 

Gabinete da Procuradoria Geral 03

 Advogado 

Secretaria de Comunicação Social (e 

unidades vinculadas) 10 Curso Superior 

Subdireção Geral da  Secretaria 01

 Curso Superior 

Supervisão da Comissão de LIcitação 02

 Curso Superior 

Subprocuradoria Geral 01 Curso 

Superior 

Coordenação Especial das Comissões 

Temporárias e Órgãos Especiais 10

 Curso Superior 

Comissão de Justiça 02 Curso 

Superior da área temática 

Comissão de Fiscalização Orçamentária, 

Assuntos Econômicos, Serviços de Infraestrutura 

e Desenvolvimento 02 Curso Superior da 

área temática 
Comissão de Defesa do Consumidor e 

Cooperativismo 02 Curso Superior da área 

temática 
Comissão de Agricultura 02

 Curso Superior da área temática 

Comissão de Meio Ambiente 02

 Curso Superior da área temática 

Comissão de Educação, Cultura e Ciência 

e Tecnologia 02 Curso Superior da área 

temática 

Comissão de Saúde 02 Curso 

Superior da área temática 
 

Comissão de Direitos Humanos e Assuntos 

Sociais 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Turismo e Desporto 02

 Curso Superior da área temática 

Comissão de Segurança 02 Curso 

Superior da área temática 

Centro de Estudos e Pesquisa da 

Procuradoria 02 Bacharel em Direito 

Equipe de revisão da Procuradoria 02

 Bacharel em Direito 

Coordenação Especial da Escola do 

Legislativo 01 Curso Superior 

Diretoria de Infraestrutura e Logística 01

 Curso Superior 

Secretaria de Gestão de Pessoa 02

 Curso Superior 

Diretoria de Finanças 01 Curso 

Superior 

Diretoria de Tecnologia da Informação 01

 Curso Superior 

TOTAL 82 

 

Art. 5º. O anexo IV-B da Resolução nº 2.890, 

de 23 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as 

seguintes modificações: 

ANEXO IV-B 

........................................................ 

Unidade Administrativa Quantidade 

de cargos de AJS Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 04

 Ensino Médio 

Gabinete da Vice-Presidência 02

 Ensino Médio 

Gabinete da 1ª Secretaria 03

 Ensino Médio 

Gabinete da 2ª Secretaria 03

 Ensino Médio 

Gabinete da Liderança do Governo 02

 Ensino Médio 
Gabinete da Direção Geral 03

 Ensino Médio 

Gabinete da Secretaria Geral da Mesa

 03 Ensino Médio 

Gabinete da Procuradoria Geral 03

 Bacharel em Direito 

Secretaria de Comunicação Social 12

 Ensino Médio 

Subdireção Geral da Secretaria 02

 Ensino Médio 

Supervisão da Comissão de Licitação

 02 Ensino Médio 
Supervisão da Comissão de Compras 02

 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de Contratos 02

 Ensino Médio 

Subprocuradoria Geral 01 Bacharel em 

Direito 

Diretoria de Finanças 01 Ensino 

Médio 

Supervisão do Setor de Almoxarifado 02

 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de Patrimônio 02
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Supervisão do Setor de Sonorização 01

 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de Transporte e 

Logística 03 Ensino Médio 

Secretaria de Gestão de Pessoas 01

 Ensino Médio 

Diretoria de Processo Legislativo 01

 Ensino Médio 

Diretoria de Documentação e Informação

 01 Ensino Médio 

Supervisão do Arquivo Geral 01

 Ensino Médio 

Coordenação da Reprografia e Publicações

 01 Ensino Médio 

Diretoria de Taquigrafia Parlamentar 01

 Ensino Médio 

Diretoria da Comissões Parlamentares 01

 Ensino Médio 

Coordenação das Comissões Temporárias

 05 Ensino Médio 

Comissão de Justiça 02 Ensino 

Médio 

Comissão de Fiscalização orçamentária, 

Assuntos Econômicos, Serviços de Infraestrutura e 

Desenvolvimento  03 Ensino Médio 

Comissão de Defesa do Consumidor e 

Cooperativismo 03 Ensino Médio 

Comissão de Agricultura 02

 Ensino Médio 

Comissão de Meio Ambiente 02

 Ensino Médio 

Comissão de Educação, Cultura e Ciência e 

Tecnologia 03 Ensino Médio 

Comissão de Saúde 02 Ensino 

Médio 

Comissão de Direitos Humanos e 

Assuntos Sociais 03 Ensino Médio 

Comissão de Turismo e Desporto 02

 Ensino Médio 

Comissão de Segurança  02

 Ensino Médio 
Supervisão da Ouvidoria Geral 02

 Ensino Médio 

Supervisão da Corregedoria Geral 02

 Ensino Médio 

Diretoria de Redação 01 Ensino 

Médio 

Coordenação da Biblioteca Central 01

 Ensino Médio 

Diretoria da Procuradoria 01

 Curso de Direito incompleto 

Coordenação Especial do Cerimonial 02

 Ensino Médio 

Coordenação Especial de Segurança 

Legislativa 09 Ensino Médio 

Coordenação Especial da Escola do 

Legislativo 01 Ensino Médio 

Coordenação Especial de Relações 

Institucionais 01 Ensino Médio 

Supervisão de Redação e Atas e 

Apanhamentos de debates 03 Ensino 

Médio 

Supervisão de Registro e Tramitação 

Legislativa 02 Ensino Médio 

Supervisão da Equipe de Apoio ao Plenário

 02 Ensino Médio 

Supervisão de Estudos e Pesquisas da 

Procuradoria 04 Curso de Direito 

incompleto 

Supervisão da Equipe de Revisão da 

Procuradoria 02 Curso de Direito 

incompleto 

Coordenação Especial de Infraestrutura e 

Logística 03 Ensino Médio 

Total 125 

......................................” 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Vitória, 07 de dezembro de 2017. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Existem atualmente 16 comissões 

permanentes na Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo, contando cada uma delas, em média, com 5 

servidores que recebem entre R$ 2.917,87 e R$ 

4.438,63. Algumas das comissões se reúnem 

semanalmente, outras apenas quinzenalmente. Dados 

fornecidos a este gabinete pela Casa, após 

requerimento, demonstram que algumas comissões se 

reuniram menos de 10 vezes por ano. Outras 

receberam apenas uma proposição nos últimos 3 anos 

de mandato. Segundo notícia publicada em jornais do 

Estado, no ano de 2016, das 346 reuniões que as 

comissões realizaram quase todas tiveram pelo 

menos um membro que não compareceu. Foram 

contabilizadas 316 faltas no ano, sendo as comissões 

com mais faltosos as de Finanças, Justiça e 

Educação. 

Como forma de reduzir as despesas da 

Assembleia Legislativa, propomos por meio deste 

projeto de resolução a fusão de comissões 

parlamentares permanentes que tratam de temas 

correlatos. As temáticas propostas para as fusões 

seguem as do Senado Federal, onde atualmente 

existem 81 senadores e  apenas 15 comissões 

permanentes. Dessa forma, propomos, por exemplo, a 

fusão das comissões Educação, Cultura e Ciência e 

Tecnologia.  

Em 2017, a comissão de Educação realizou 

19 sessões ordinárias, 8 extraordinárias e 3 

audiências públicas, tendo recebido um total de 6 

proposições legislativas para apreciação. Por outro 

lado, a comissão de Cultura se reuniu apenas 4 vezes, Identificador: 310033003500300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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recebendo 12 proposições ao longo do ano. Já a 

comissão de ciência e tecnologia realizou 13 

reuniões, recebendo apenas 5 proposições para 

parecer. Tais dados demonstram que é possível uma 

fusão das três comissões, e destacamos que esta 

medida acarretará em uma economia significativa aos 

cofres públicos, conforme explicamos a seguir. 

Com as fusões de comissões e o corte de 

cargos propostos nesta resolução, estimamos uma 

economia de aproximadamente R$ 100 mil reais por 

mês e de mais de 1 milhão por ano, com os seguintes 

cortes de cargos: 

• 5 Cargos de supervisão de comissão: 

R$ 4.438,63 X 5 = R$ 26.631,78 por mês/R$ 

319.581,36 por ano; 

• 12 cargos de Assessor Senior da 

Secretaria, lotados nas comissões: R$ 4.086,36 x 12 

= R$ 49.036,32 por mês/ R$ 588.435,84 por ano; 

• 8 cargos de Assessor Junior da 

Secretaria, lotados nas comissões: R$ 2.917,87 x 8 = 

R$ 23.342,96 por mês/ R$ 280.115,52 por ano. 

Ao longo dos quatro anos de mandato, 

seriam economizados mais de R$ 4.800.000,00 

milhões de reais! 

Desta forma, certos que as mudanças 

propostas não prejudicarão o trabalho das 

comissões, uma vez que realocamos funcionários 

para comissões que foram unidas, e na certeza da 

preocupação da Mesa e dos demais 

parlamentares com a redução de despesas do 

legislativo, encaminhamos a presente proposição 

contando com o apoio dos demais.   
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero recorrer à 

Comissão de Justiça em relação aos dois projetos. Se 

não me engano, é o segundo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – O primeiro é o item 27. V. Ex.ª está 

recorrendo. Defiro. 

O item n.º 28, a Senhora Deputada Raquel 

Lessa acabou de ler. O despacho é o seguinte: 

Devolva-se ao autor com base no art. 143. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça também. 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Está deferido também. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

29 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 102/2016. 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules. 

EMENTA: Isenção para as pessoas maiores de 65 

anos, do pagamento de quaisquer taxas estaduais 

relativas à renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação, emitida pelo Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN-ES. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Projeto de Lei nº 102/2016, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, objetiva dispor 

sobre a isenção para as pessoas maiores de 65 anos, 

do pagamento de quaisquer taxas estaduais relativas à 

renovação da Carteira Nacional de Habilitação, 

emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN-ES. O referido Projeto foi protocolizado 

no dia 13 de abril de 2016, sendo, por sua vez, a lido 

na Sessão Ordinária do dia 18 do mesmo mês e ano. 

Após, a Proposição recebeu encaminhamento 

para Procuradoria Legislativa, com o fim de 

elaboração do Parecer Técnico acima mencionado, 

conforme preceitua o art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 

2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

Em atendimento às disposições do Art. 178 

do Regimento Interno, onde consta a determinação de 

que “havendo proposições versando sobre matérias 

idênticas ou correlatas, a mais nova será anexada à 

mais antiga, obedecendo a tramitação desta”, o 

Projeto de Lei nº 256/2017 – de iniciativa do 

Deputado Bruno Lamas – foi anexo ao presente 

Projeto, com a finalidade de evitar a emissão de 

pareceres díspares em matérias correlatas. 

Manifestação do Procurador Geral (fls.50/57) 

pelo acolhimento nos termos do parecer técnico do 

procurador designado (fls. 08/15) pela 

inconstitucionalidade por vício material. 

Manifestação do Relator pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 102/2016 

às fls. 58 - verso. 

Em adendo, cabe grifar que os presentes 

autos não informam se ocorreu a devida publicação 

do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é 

regimental e não pode ser dispensado sob pena de 

invalidade do referido projeto por irregularidade 

formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 

do Regimento Interno da augusta Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

Ato contínuo, a iniciativa vem a esta 

Comissão, para exame e parecer quanto à sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

técnica legislativa conforme art. 41, I, do 

Regimento Interno (Resolução 2.700/09). 

É o relatório. 
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