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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO FAZ VINTE ANOS E SINDILEGIS REQUER A CORREÇÃO 

DAS DESIGUALDADES PROMOVIDAS EM FACE DOS SERVIDORES DA ALES 
 
No dia 05 de outubro de 2.009, a Constituição do Estado do Espírito Santo comemorou 20 
anos de promulgação. Para comemorar a data, foi realizada sessão solene com a presença 
dos Deputados Constituintes que redigiram o texto da Constituição. o Governador Paulo 
Hartung e o prefeito João Coser também Deputados Estaduais à época foram homenageados, 
embora somente o primeiro estivesse presente à sessão. O Presidente do SINDILEGIS, 
Leandro Machado, na oportunidade, entregou, em mão, ao Governador Paulo Hartung 
requerimento solicitando a correção das desigualdades promovidas em face dos servidores da 
ALES. Veja abaixo a redação do documento entregue ao Governador: 
 

Nesta data a Constituição do Estado do Espírito Santo comemora 20 (vinte) anos de 
promulgação. 
 
Reiterando pontos importantíssimos da Constituição da República, a nossa 
Constituição Estadual prima pela igualdade entre os cidadãos em todos os 
aspectos. 
 
Especialmente no que se refere aos servidores, o artigo 32 garante também a 
aplicação do princípio da impessoalidade:  
 

“Art. 32 - As administrações públicas direta e indireta de 
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, finalidade e interesse público, e também 
aos seguintes:” 

 
Todavia, os servidores públicos vinculados ao Poder Legislativo durante anos e 
anos vêm sofrendo numerosas discriminações: quer seja pelo fato de serem a única 
categoria deste Estado que não receberam os 11,98%, quer seja pela defasagem 
salarial, da ordem de: 44,40%, até o mês de julho/2009 (vide demonstrativo em 
anexo), além do descumprimento de tantos  outros compromissos. 
 
Por isso e por mais, esta data tão importante para o nosso Estado merece mais do 
que ser comemorada, ser de fato um marco a ser revivido com os princípios que 
levaram à promulgação da própria Constituição. 
 
Sanar essas numerosas desigualdades, corrigir os erros do passado são formas 
diretas e concretas de uma verdadeira comemoração face ao aniversário da nossa 
Constituição Estadual. 
 
É o que requeremos.  
 
Após o recebimento, o Governador prometeu analisar o documento e estudar o caso 
apresentado pelo Sindicato. Requerimento semelhante será também encaminhado ao 
Presidente da ALES. 
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NOTA DE DESAGRAVO 
 
 

Ao comemorarem os 20 (vinte) anos da promulgação da Constituição do Estado do 
Espírito Santo, várias autoridades entre Deputados Estaduais (os atuais e os da 
época), Governador, Prefeito foram lembrados, comemorados e também 
homenageados pelos relevantes serviços prestados em prol do fortalecimento do 
Estado Democrático de Direito. 
 
Entretanto, mais uma vez, omitiram a lembrança dos serviços prestados pelos 
Servidores Públicos desta Casa de Leis que trabalharam arduamente para que a 
democracia fosse fortalecida com a promulgação da Constituição do nosso Estado. 

 
Especialmente, no mês em que se comemora o Dia do Servidor, esqueceram-se dos 
Servidores que pertenceram e pertencem ao Processo Legislativo e da parte 
administrativa da época e que contribuíram relevantemente para que a Constituição 
Estadual acontecesse. 
 
Muitos desses Servidores presentes à sessão solene não foram lembrados. 
Infelizmente, as nossas autoridades esqueceram que os Servidores desta Casa 
também fizeram e fazem história. 
 
Para o Sindicato resgatar a atuação dos Servidores da ALES na Constituinte é fazer 
memória do trabalho árduo, dedicado, zeloso de cada um daqueles que se doaram por 
aquele momento histórico. 
 
O SINDILEGIS vem por meio desta, destacar o papel do Servidor no Processo 
Constituinte e conclamar a todos a refletir sobre a importância da contribuição do 
trabalho qualificado no processo de elaboração legislativa como um todo. 
 
A participação dos servidores da Assembleia Legislativa foi essencial para a 
efetivação e a qualificação de todo o Processo Constituinte, seja no apoio aos 
Parlamentares, na coordenação de canais de comunicação entre a Casa e a 
sociedade civil e no gerenciamento dos trabalhos, de uma forma geral. 
 
Por isso, o SINDILEGIS vem desagravar os Servidores Públicos vinculados a ALES 
que trabalharam e trabalham pela Democracia deste Estado e do nosso País e que 
foram injustamente esquecidos nas comemorações pelos 20 (vinte) anos da 
promulgação da nossa Constituição Estadual. 

 
 

NOVA ENQUETE: 
 

COMO VOCÊ AVALIA O DESEMPENHO A ATUAL MESA DIRETORA? 
 
Com esse questionamento, o SINDILEGIS inicia nova enquete no seu site, convocando os 
servidores a fazerem uma reflexão e qualificar o desempenho da atual Mesa Diretora. 
Participem acessando o site www.sindilegis-es.com.br. 

 


