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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26/2011 

 

Altera §5º do artigo 58 da Constituição Estadual, que trata da eleição dos membros 

da Mesa da Ales para o segundo biênio da legislatura. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 5º do artigo 58 da Constituição Estadual, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 58. (...)  

(...) 

 

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, para 

eleger a Mesa, cujos membros terão o mandato de dois anos, proibida a 

recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, 

inclusive na legislatura seguinte, e obedecerão às disposições a seguir:  

 

I - no início da legislatura, no dia 1º de fevereiro, para eleger os 

membros da Mesa que atuará no primeiro biênio; 

 

II - na 2ª sessão legislativa ordinária da legislatura, no dia 22 de 

dezembro, e quando recair em sábados, domingos ou feriados, será 

transferida para o último dia útil anterior, para eleger os membros da 

Mesa que atuará no segundo biênio.”.  

 

(...) (NR) 

 

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

Sala das Sessões, 01 de agosto de 2011. 

 
 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV 

_____________________                                     _______________________ 
 

SOLANGE LUBE      JOSE CARLOS ELIAS 

Deputada  Estadual – PMDB     Deputado Estadual – PTB 

 

 
_____________________                                       _______________________ 
NILTON BAIANO      GILSINHO LOPES  

Deputado Estadual – PP     Deputado Estadual – PR 
 

 
_____________________                                       _______________________ 
WANILDO SARNÁGLIA     MARCELO SANTOS  

Deputado Estadual – PT do B    Deputado Estadual – PMDB 
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_____________________                                       _______________________ 
JOSE ESMERALDO      SANDRO LOCUTOR  

Deputado Estadual – PR     Deputado Estadual – PV 
 
 
_____________________                                       _______________________ 
LUCIANO PEREIRA     HENRIQUE VARGAS  

Deputado Estadual –DEM     Deputado Estadual – PRP 

 

 

 

_____________________                                       _______________________ 
DARY PAGUNG      ELCIO ALVARES  

Deputado Estadual –PRP     Deputado Estadual – DEM 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Esta proposta de emenda à Constituição Estadual visa fixar o dia 22 de 

dezembro da 2ª sessão legislativa ordinária da legislatura, como data de realização da 

eleição dos membros da Mesa que atuará no segundo biênio da legislatura.  

 

Inicialmente, cumpre destacar que o mandato no poder legislativo é designado 

por legislatura, divididas em quatros sessões legislativas. Adequado pregar que no início 

de cada legislatura, de acordo com os dispositivos embutidos na Constituição Estadual e 

no Regimento Interno, após a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, os 

Deputados reunir-se-ão, em sessão preparatória, para eleger os membros da Mesa. 

  

Nesse passo a Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo (CE/ES), no § 

5º do artigo 58 estabelece que à eleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa realizar-se-á, no primeiro e terceiro anos da legislatura, no dia 1º de 

fevereiro.  

 

Como se vê, a data definida para eleger os membros da Mesa é 1º de fevereiro, 

que no primeiro ano de cada legislatura, por se tratar de legislaturas diferentes, se 

mantenha esta data de realização da eleição dos membros da Mesa que atuará no 

primeiro biênio, que será realizada com os deputados declarados eleitos e diplomados 

pela Justiça Eleitoral, observada a expressão da nova composição partidária e 

parlamentar capixaba. 

 

No entanto, no que se refere à eleição dos membros da Mesa acontecer no dia 1º 

de fevereiro do terceiro ano da legislatura, para atuar no segundo biênio, proponho 

antecipar a data destinada à realização desta eleição, para o dia 22 de dezembro da 2ª 

sessão legislativa ordinária da legislatura.    
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Considerando que da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), 

art. 77, caput, introduzida pela EC n. 16/97, dispõe que: 

 
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-

á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no 

último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao 

término do mandato presidencial vigente. 

 

Considerando que o art. 79, caput, da CE/ES prevê: 

 
Art. 79. A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-

á, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato governamental 

vigente. 

 

Considerando, ainda, que o art. 1º da Lei n. 9.504/97 [Estabelece normas para as 

eleições], define: 
Art. 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, 

Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e 

Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado 

Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de 

outubro do ano respectivo. 

 

Nesta perspectiva, a presente propositura tem por objetivo antecipar a data 

destinada à eleição dos membros da Mesa, que atuará no segundo biênio, abrindo 

caminho para constituição de Comissão Transitória no Poder Legislativo Estadual, 

colocando em pauta a moderna concepção, ao princípio da eficiência, por meio do qual 

se exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza e perfeição (CRFB, 

art.37, caput, introduzida pela EC n.19 de 1998), correspondente ao “dever de boa 

administração”, tanto para os membros da Mesa sucedida quanto para os seus 

sucessores, recomendando ao final as melhores práticas para evitar responsabilizações 

administrativas futuras. 

 

Registra-se, no mais, em 2002, último ano de mandato do Governo Fernando 

Henrique Cardoso, o país testemunhou um dos mais civilizados atos da democracia, a 

formação de uma Comissão de Transição que teve por objetivo, de forma transparente, 

entregar a máquina pública com um nível de conhecimento máximo sobre a situação 

dos direitos e obrigações que o novo Governo “Lula” iria herdar.  

 

Nesse contexto, apresento esta Proposta de Emenda à Constituição visando 

introduzir no Poder Legislativo Estadual, o mesmo espírito implementado no Poder 

Executivo.  

 

Assim, frente o exposto, podemos concluir que é de suma importância, que a 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprove esta matéria, pois esta atitude 

resguardará não somente os parlamentares sucessores [membros da Mesa], mais 

também os sucedidos. 

   

Enfim, os benéficos, ora conseguidos por tal ação, impactaram de forma 

positiva, na gestão atual, futura, bem como para toda a sociedade, pois as atribuições do 

Poder Legislativo Estadual será cumprido com louvor.  
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Exposto isto, conto com o apoio de Vossas Excelências para aprovação desta 

proposição. 

 

  

Sala das Sessões, 01 de agosto de 2011. 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV 

 


