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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº037 /2011 

 
Dispõe sobre a criação do Conselho de Estado, órgão superior de consulta do Governador. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Capítulo II, da Constituição Estadual, passa a vigorar acrescido da seção V, 

com a seguinte redação: 

“Seção V 

Do Conselho de Estado 

 

Art.100-A. O Conselho de Estado é órgão superior de consulta do Governador, 

e dele participam: 

 

I – o Vice-Governador do Estado;  

II – o Presidente da Assembleia Legislativa;  

III – 2 (dois) integrantes do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, 

indicados pelos seus pares;  

IV – o Procurador Geral de Justiça;  

IV – o Secretário de Estado de Segurança Pública;  

VII – quatro cidadãos capixabas, todos com mandato de 2 (dois) anos, vedada 

à recondução, sendo: 

a) 2 (dois) nomeados pelo Governador do Estado; e 

b) 2 (dois) eleitos pela Assembleia Legislativa. 

Art.100-B. Compete ao Conselho de Estado pronunciar-se sobre:  

I – intervenção estadual;  

II – as questões relevantes para a estabilidade social, política, econômica e 

das instituições democráticas no Estado.  

§ 1º - O Governador do Estado poderá convocar Secretários de Estado para 

participar da reunião do Conselho de Estado, quando constar da pauta 

questão relacionada com a respectiva Secretaria.  

§ 2º - Lei específica regulará a organização e o funcionamento do Conselho de 

Estado.” 

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

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2011. 
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JUSTIFICATIVA 

Trata-se de proposta de emenda constitucional que visa a criação de um Conselho de 

Estado, órgão consultivo do Governador, em simetria com o Conselho da República. 

 

O fortalecimento das instituições democráticas passa pela constituição de órgãos no 

aparelho de Estado capazes de agir como ponte para o diálogo entre as diversas forças que 

compõem a sociedade. 

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), artigos 

89 e 90, dispõe que: 

 
“Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da 

República, e dele participam: 

 

I – o Vice-Presidente da República; 

II – o Presidente da Câmara dos Deputados; 
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III – o Presidente do Senado Federal; 

IV – os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; 

V – os líderes da maioria e da minoria no Senado federal; 

VI – o Ministro da Justiça; 

VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo 

dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois 

eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandatos de três anos, vedada a 

recondução. 

 

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: 

 

I – intervenção federal, estado de defesa de estado de sítio; 

II – as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas; 

 

§ 1º - O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar 

da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o 

respectivo Ministério. 

§ 2º - A Lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.” 

 

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

Legislativa do Espírito Santo aprove esta matéria, pois esta atitude visa assumir o papel de 

diálogo entre a sociedade e os Poderes constituídos, na difícil tomada de decisão diante de 

situações que exijam amplo debate, como a atual partilha dos royalties do petróleo de Estados 

produtores com os demais entes da Federação, o que implicaria em desequilíbrio social e 

financeiro para o Espírito Santo. 

 

Esperamos, desta forma, estar contribuindo para o fortalecimento da democracia e ao 

seu aperfeiçoamento no nosso Estado, função primordial do parlamentar. 

 

Colocamos, ainda, que a sua função será de consulta nos casos de intervenção em 

municípios, pois esse é um ato de força, não importando quais os fatos ou razões jurídicas para 

o ato, e nas questões relevantes para a estabilidade social, política, econômica e das 

instituições democráticas no Estado. 

 

Enfim, os benefícios, ora conseguidos por tal ação, impactaram de forma positiva, na 

gestão atual, futura, bem como para toda a sociedade, pois as atribuições das autoridades 

serão cumpridas com louvor.  

 

Exposto isto, conto com o apoio de Vossas Excelências para aprovação desta 

proposição. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2011. 
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