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JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Substitutiva aposta ao
Projeto de Resolução nº 075/2004 tem por objetivo
propor substituição do texto da aludida Proposição,
de forma a adequar o objeto normativo às
necessidades da Secretaria, a realização de um
concurso público vinculado aos padrões dos
Princípios da Moralidade, Legalidade, Razoabilidade,
Publicidade e Eficiência da Administração Pública,
bem como, garantindo uma dinâmica e resultado
condizente das atividades fins da Assembléia
Legislativa com o interesse público.

As mudanças alcançam todo o corpo
normativo do Projeto ao condensar as Emendas
apresentadas no âmbito da Comissão de Justiça e,
ainda, incluir outras de inteira pertinência. Desta
forma, pode-se vislumbrar, principalmente, as
seguintes medidas:

1) a exigência de regras específicas e razoáveis para
a realização do concurso público para o
preenchimento das vagas criadas pela Resolução;

2) a definição da data (março de 2005) a partir da
qual o concurso será realizado, dessa forma saneando
os questionamentos de todos nas razões da realização
de um concurso público em ano eleitoras e com tanta
urgência para a sua realização;

3) o resultado final do concurso público só terá
eficácia, após homologação, através de Resolução da
Assembléia Legislativa, aprovada pelo Plenário desta
Augusta Casa de Leis;

4) a definição de um teto proporcional para as taxas
de inscrições do concurso público;

5) a supressão de quatro cargos de Analista
Legislativo sem especificação  e, paralelamente, a
criação de quatro cargos de Analista Legislativo com
especificação em Biologia (um cargo), engenheiro
civil (dois cargos) e engenheiro elétrico (um cargo),
para atender as necessidades tanto da Secretaria da
Casa quanto das Comissões Parlamentares.

6) A retirada dos cargos de procuradores do Anexo
III, em face dos mesmos estarem organizados em Lei
Complementar aprovada recentemente por este Poder
e, diante disto, não é possível Resolução revogar Lei
Complementar.

Nota-se que a emenda Substitutiva não traz aumento
de despesas, haja vista o cuidado tomado em sua
estruturação ao operacionalizar o remanejamento dos

cargos propostos no texto original do Projeto de
Resolução nº 075/2004.

A importância da normatização objetivada converge
ao interesse público, pois versa sobre benefício
razoável, justo e urgente, o que lhe confere mérito
impar para fim de aprovação. Nesse condão,
conclamamos os nossos Pares para aprovarmos da
presente Emenda Substitutiva.

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.177

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada pela
Resolução nº 2.094, de 03.9.2003, para analisar

questões relacionadas à possível apropriação
indébita por parte da ESCELSA de valores das

Prefeituras Municipais.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º do artigo
49 combinado com o artigo 53 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 1600, de 11 de dezembro
de 1991,  de acordo com a aprovação do
Requerimento nº 833/2004, na Sessão Ordinária  do
dia 18 de maio de 2004, promulga a seguinte
Resolução:

Art. 1º Ficam prorrogados pelo prazo de 90 (noventa)
dias, os trabalhos da Comissão Especial, criada pela
Resolução nº 2.094, de 03.9.2003.

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

Palácio Domingos Martins, em  19  de maio de 2004.
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