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RELATÓRIO 

 

O Sr. Vice-Governador solicita por meio do Oficio VG nº 055/2010, a esta 

Assembleia Legislativa, conforme determina o artigo 86 da Constituição 

Estadual, autorização para que o Excelentíssimo Sr. Vice-Governador – 

RICARDO  DE REZENDE FERRAÇO, possa se ausentar do país, no período 

compreendido entre 15 a 31 de dezembro de 2010, em viagem internacional, 

estritamente para atividades de caráter particular, foi lido no pequeno 

expediente da Sessão Ordinária realizada no dia 14/12/2010 e publicado na 

edição do Diário do Poder Legislativo do dia 16/12/2010, fls.04. 

Cumprindo ao disposto no artigo 41 c/c o artigo 89, ambos do Regimento 

Interno, da Augusta Casa Legislativa do Estado do Espírito Santo, o referido 

Ofício foi distribuída a esta Comissão para exame e parecer. 

Este é o relatório. 

 

PARECER DO DEPUTADO RELATOR 

   

Trata-se do Ofício VG nº. 055/2010, o Exmo. Sr. Vice-Governador Ricardo de 

Rezende Ferraço, que solicita a esta  Augusta Assembleia Legislativa, nos 

termos do artigo 86 da Constituição Estadual, autorização para que possa se 

ausentar do país, no período de 15 a 31 de dezembro do corrente ano, em 

viagem internacional, estritamente para atividades de caráter particular. 

Quanto ao aspecto jurídico, verificamos que a matéria insere-se na 

competência legislativa dos Estados-membros, por força dos artigos 18 e 25 da 
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Constituição Federal, e, por conseqüência encontra fundamento no artigo 56, 

inciso VII, da Constituição Estadual, “in verbis” 

Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia 

Legislativa, além de zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de atribuição normativa 

dos outros Poderes: 

[...] 

VII - autorizar o Governador e o Vice-Governador do 

Estado a se ausentarem do País ou do Estado quando a 

ausência exceder a quinze dias; 

[...] 

Não obstante a fundamentação constitucional, ressaltamos que a matéria deve 

consubstanciar-se em Decreto Legislativo, consoante as regras ditadas no 

artigo 151, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, cuja iniciativa e elaboração são 

de competência desta Comissão, nos termos do artigo 89 c/c art. 152, inciso III, 

todos do mesmo diploma estadual regimental. 

Dentro desse contexto, concluímos pela concessão da autorização para a 

pretendida viagem, no período indicado no Ofício, manifestando-nos, de acordo 

com o art. 41, inciso II, alínea “f”, do Regimento Interno, favoravelmente à 

aprovação da matéria quanto ao seu mérito.   

 

Assim, por todo exposto, sugerimos aos membros desta Douta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação a adoção do seguinte:   

 

PARECER N° 571/2010 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE e APROVAÇÃO do Ofício VG 

nº.055/2010, que solicita a esta Assembleia Legislativa, autorização para que o 

Exmo. Sr. Vice-Governador Ricardo de Rezende Ferraço possa se ausentar do 
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país, no período de 15 a 31 de dezembro do corrente ano, em viagem 

internacional, estritamente para atividades de caráter particular, de acordo com  

  

Projeto de Decreto Legislativo de nº134/2010. 

 

Autoriza o Vice-Governador do Estado a se ausentar do País em viagem  

internacional, estritamente para atividades de caráter particular, no período de 

15 a 31 de dezembro de 2010. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA 

Art. 1° Fica o Vice-Governador do Estado autorizado, na forma do 

art. 56, inciso VII, da Constituição Estadual, a se ausentar do País 

em viagem internacional, estritamente para atividades de caráter 

particular, no período de 15 a 31 de dezembro de 2010. 

 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua   

publicação. 

  

Plenário  Rui Barbosa, 21/dezembro/2010. 
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