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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº _____ / 2019 

Adiciona artigo 55-A à Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, 

dispondo sobre a avaliação das 

políticas públicas do Estado pelas 

comissões permanentes. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

R E S O L V E 

Art. 1º - Adiciona o art. 55-A à Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, com a seguinte redação: 

“Art. 55-A No desempenho da competência prevista no inciso XIII do art. 34, as comissões 

permanentes selecionarão, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no 

âmbito do Poder Executivo, para serem avaliadas.  

§ 1º Cada comissão permanente selecionará as políticas públicas até o último dia útil do mês 

de março de cada ano.  

 

§ 2º Para realizar a avaliação de que trata o caput, que se estenderá aos impactos das políticas 

públicas e às atividades meio de suporte para sua execução, poderão ser solicitadas 

informações e documentos a órgãos do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado, 

bem como poderão ser convocados os Secretários de Estado, nos termos do art. 57 da 

Constituição Estadual.  

 

§ 3º Ao final da sessão legislativa, a comissão apresentará relatório com as conclusões da 

avaliação realizada. 

 

§ 4º A Consultoria Temática elaborará estudos e relatórios técnicos que subsidiarão os 

trabalhos da avaliação de que trata o caput. 

 

§ 5º O relatório de que trata o §3º deverá ser encaminhado à Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para auxiliar no exame e na emissão 

do parecer das contas anuais do Governador.” 

 

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

 

Vitória-ES, 7 de maio de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

As políticas públicas afetam a todos, estando o bem-estar da sociedade relacionado a ações 

bem desenvolvidas e à sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, 

habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Porém, a maioria dos cidadãos 

acredita, devido à nossa tradição política, que a construção, a execução e a fiscalização das 

políticas públicas cabem somente ao governo, sobretudo ao presidente, aos governadores e 

aos prefeitos. Nesta conjuntura, as políticas públicas geralmente estão centralizadas no Poder 

Executivo, são pouco transparentes e não contam com ampla participação social, o que resulta 

em baixos índices de satisfação e na dificuldade de resolução de problemas crônicos da nossa 

realidade. 

 

Entendemos que a construção, a execução e a avaliação das políticas públicas devem passar a 

ser compreendidas como uma interação constante entre Estado e sociedade. Dessa forma, tal 

qual ocorre no Senado Federal, propomos por meio deste projeto de resolução que anualmente 

as comissões permanentes deste Poder selecionem políticas públicas do estado do Espírito 

Santo, correlatas à sua área de atuação, para avaliação ao longo do ano. A implantação deste 

mecanismo permitirá maior controle da população, seja diretamente participando das reuniões 

das comissões, ou indiretamente, por meio de seus representantes neste Poder. Esta proposta 

não servirá apenas como um mecanismo de fiscalização, mas também como um mecanismo 

de ajuste de rumo e correção das políticas, o que contribuirá com o Poder Executivo, e 

consequentemente, trará melhores resultados na prestação de serviços aos cidadãos.  

 

Certo do apoio dos demais parlamentares a projetos que ampliem os mecanismos de 

colaboração entre o Legislativo e o Executivo, encaminhamos o presente projeto para 

apreciação e aprovação. 

 

Vitória-ES, 7 de maio de 2019 
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