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4° do art. 39 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de 
índices;” 

 
 Tal iniciativa visa também reduzir a 
substancial diferença do vencimento dos quatro 
cargos de Procurador atualmente existente. 
 A aprovação do presente Projeto de Lei 
propiciará a redução entre o maior e o menor 
vencimento fixado para a carreira, que atualmente é 
da ordem de 122%. 
 Com a fixação dos novos vencimentos, a 
mesma diferença ficará reduzida para 16,65%. 
 A aprovação do projeto representará um 
acréscimo de despesa mensal da ordem de R$ 
65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), 
já incluídas as vantagens pessoais e encargos sociais, 
despesa essa a ser praticada a partir de janeiro de 
2006, conforme previsto no artigo 3° do presente 
projeto de lei. 
 Sendo assim, submetemos a presente matéria 
à apreciação dos Nobres Pares deste Parlamento 
Estadual. 
 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.271 
 

Autoriza a transposição do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, (para 
apurar possíveis irregularidades na 
importação e comércio de combustíveis no 
Estado do Espírito Santo). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2006 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Quinta Legislatura), do prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.185, de 
22.6.2004. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.272 

 
Autoriza a transposição do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, (para 
apurar a existência de escutas irregulares, 
ilegais e clandestinas que interceptam 
ligações telefônicas no Estado do Espírito 
Santo). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2006 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Quinta Legislatura), do prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.248, de 
04.8.2005. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 21 de novembro de 
2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.273 
 

Autoriza a transposição do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, (para 
apurar denúncias relacionadas à ocorrência 
de trabalho escravo e de trabalho degradante 
no Estado do Espírito Santo). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 


