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JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo do referido Projeto de Resolução é 

acrescentar parágrafo único ao artigo 1º da presente 

Resolução, com o propósito de alterar, apenas no ano 

de 2018, o período da realização da semana 

Legislativa de Proteção ao Rio Doce que deve, 

segundo a referida Resolução, em seu artigo 1º 

(caput), acontecer, anualmente, na semana que 

compreender o dia 22 de março. 

 

Ocorre que, concomitantemente a realização da 

Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, entre 

os dias 19 e 23 de março de 2018, acontecerá, em 

Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água, sendo, este 

Fórum, o maior evento global sobre o tema àgua e é 

organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma 

organização internacional que reúne interessados no 

assunto, e tem como missão “promover a 

conscientização, construir compromissos políticos e 

provocar ações em temas críticos relacionados à 

agua.” 

 

Considerando, ainda, que muitas das autoridades e 

especialistas que serão convidadas, por esta Casa de 

Leis, para participar da Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, também estarão presentes no 

Fórum Mundial; 

 

Portanto, diante das considerações elencadas, 

pedimos que seja antecipado, por meio deste Projeto 

de Resolução, em caráter excepcional, tão somente 

para o ano de 2018, a Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, para o período entre os dias 12 

a 16 de março, para que o evento que será realizado 

por este Poder, possa contar com o máximo de 

autoridades e especialistas na temática relacionada à 

saúde dos nossos rios, em especial o Rio Doce, 

motivando, com isso, maior prestígio para as 

atividades alusivas à Semana Legislativa que será 

promovida por esta Casa de Leis. 

 

Por entender que esse Projeto de Resolução 

contribuirá para a qualidade e eficiência das 

atividades da Semana Legislativa de Proteção ao Rio 

Doce no ano de 2018, pedimos o apoio dos nobres 

deputados pela aprovação dessa espécie normativa. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 062/2017 

 
Altera a Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, Regimento 

Interno, para permitir a 

Virtualização do Poder Legislativo.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 142 da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 142. As proposições deverão ser 

redigidas em termos claros e sintéticos e 

apresentadas em três vias ou, por meio 

eletrônico, formalizada, unicamente, 

mediante uso de assinatura eletrônica, na 

forma determinada pela Mesa Diretora.” 

(NR) 

 

Art. 2º O art. 326-A da Resolução nº 2.700, de 2009, 

Regimento Interno, passa a vigorar acrescido de 

parágrafo único, com a seguinte redação: 

 

“Art. 326-A. (...) 

 

Parágrafo único. A Mesa Diretora instituirá a 

Virtualização do Poder Legislativo por meio 

da implantação de software como ferramenta 

oficial de controle e tramitação de 

documentos e processos eletrônicos, e 

expedirá os atos necessários à sua 

regulamentação e operacionalização.” (NR) 

 

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

publicação. 

 

 SESSÃO DAS SESSÕES, 11 de dezembro 

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O objetivo deste Projeto de Resolução é permitir a 

Virtualização do Poder Legislativo por meio da 

implantação de um software que permita o controle e 

tramitação de documentos e processos eletrônicos, de 

acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil. 
 

A Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2011, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil, garantindo a autenticidade, a 

integridade e a validade jurídica de documentos em 

forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações habilitadas que utilizem certificados 

digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras. 
 

A Virtualização do Poder Legislativo garantirá a 
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além de ampliar a transparência do Processo 

Legislativo e aumentar a eficiência dos serviços 

prestados por este Parlamento Estadual. 

 

Ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos 

Nobres Colegas à apreciação e à aprovação do 

presente Projeto de Resolução. 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 435/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar 

que “Estabelece o Programa Estadual de 

Ressocialização de Presos e Egressos do Sistema 

Prisional do Espírito Santo – PROGRESSO/ES, e dá 

outras providências”.  

 

O Programa Estadual de Ressocialização de 

Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espírito 

Santo – PROGRESSO/ES, ora instituído, encontra-se 

em consonância com disposições da Lei Federal nº 

7.210, de 1984, - Lei de Execuções Penais, que traz 

em seu bojo como dever social e condição de 

dignidade humana, a necessidade de educativa e 

produtiva dos presos e egressos do sistema 

penitenciário. 

 

O Projeto visa garantir a observância do 

direito fundamental dos presos e dos egressos do 

sistema prisional capixaba à ressocialização, 

proporcionar condições para que haja efetiva 

ampliação do acesso ao mercado de trabalho, 

fomentando mecanismos para o desenvolvimento de 

uma ética e cultura solidaria, nos diversos segmentos 

da sociedade, bem como em relação aos atores 

públicos e privados, de modo a destacar a relevância 

da ressocialização. 

 

A norma ora proposta, prevê a 

obrigatoriedade do contratado/conveniado de efetivar 

a contratação de mão de obra necessária à execução 

da obra ou serviço advinda do sistema penitenciário 

estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão 

de obra total para a execução do objeto contratual, 

sendo 3% (três por cento) de presidiários e 3% (três 

por cento) de egressos. 

 

Importante ressaltar que este Projeto também 

contempla alteração da Lei Complementar nº 9.263, 

de 2009, com a reserva de 3% (três por cento) das 

vagas do Programa Nossa Bolsa, aos egressos do 

sistema prisional do Espírito Santo, atendidos pelo 

Escritório Social da Secretaria de Estado da Justiça”.  

 

Diante das considerações acima, Senhor 

Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei Complementar, 

por reconhecer o interesse público que ele traduz. 

 

Vitória, 14 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 042/2017 

 
Estabelece o Programa Estadual de 

Ressocialização de Presos e 

Egressos do Sistema Prisional do 

Espírito Santo – PROGRESSO/ES, 

e dá outras providências. 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece o 

Programa Estadual de Ressocialização de Presos e 

Egressos do Sistema Prisional do Espírito Santo – 

PROGRESSO/ES, em cumprimento às disposições 

da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei 

de Execução Penal, e disciplina a forma de absorção 

da mão de obra advinda do sistema prisional, nas 

contratações de obras e serviços, no âmbito do Poder 

Executivo Estadual. 

 

Parágrafo único. A ressocialização, pelo trabalho, 

dos presos e egressos do sistema prisional capixaba 

observará as regras da Lei de Execução Penal, e 

demais normas federais aplicáveis, sem prejuízo da 

disciplina decorrente da presente Lei Complementar 

e dos demais atos normativos destinados à sua 

eficácia e efetividade social. 

 

Art. 2º São objetivos do Programa Estadual de 

Ressocialização de Presos e Egressos do Sistema 

Prisional do Espírito Santo – PROGRESSO/ES: 

 

I – garantir a observância do direito fundamental à 

ressocialização, por meio do trabalho digno; 

II – proporcionar condições para que haja efetiva 

ampliação do acesso ao mercado de trabalho; 

III – criar e fomentar mecanismos para o 

desenvolvimento de uma ética e cultura solidárias, 

nos diversos segmentos da sociedade, bem como em 

relação aos atores públicos e privados, de modo a 

destacar a relevância da ressocialização, pelo 

trabalho;  

IV – promover o monitoramento e o 
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