
Vitória - ES, 26 de julho de 2019.

DE: Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação (Ales Digital)
PARA: Gab. Dep. Marcelo Santos

Referência:
Processo nº 4813/2019
Proposição: Projeto de Lei n° 343/2019

Autoria:

IRINY LOPES

Ementa: Institui a Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar,
Camponesa e Economia Solidária no âmbito do Estado do Espírito Santo.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (Comissão)

Ação realizada: Prosseguir
Descrição: Mediante questionamentos da Procuradoria Geral, à fls. 40, retornamos com a
proposição para conhecimento do Senhor Relator, Deputado Marcelo Santos, com a
seguinte ressalva:

S.M.J., a solicitação constante à fls. 37, para elaboração de minuta de parecer "pela
constitucionalidade da proposição com a adoção de emenda modificativa", está amparada
pela Instrução Normativa nº 002/2015.

Porém, considerando que a fase regimental, em que tramita a proposição, trata-se de
análise de recurso interposto contra Despacho Denegatório aposto pela Presidência,
sugerimos adoção do disposto no inciso I do artigo 1º da IN nº 002/2015, qual seja:

"Art. 1º A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com base no
'caput' do artigo 35 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, e suas alterações, que aprovou o
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, e de conformidade com a deliberação
unânime de seus membros ocorrida na 13ª Reunião Ordinária realizada no dia 16 de junho
de 2015, decide que as proposições cujos vícios de inconstitucionalidade sejam sanáveis
por meio de emenda terão parecer favorável desta Comissão da seguinte forma:

I - nos casos de despacho denegatório, as proposições receberão pareceres desta
Comissão pela Rejeição do Despacho Denegatório, quando da análise de recurso do autor,
desde que verificado que a inconstitucionalidade aventada seja sanável por meio de
emenda, cujos fundamentos serão incluídos na minuta de parecer;
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(...)"

Assim sendo, a apresentação de emendas na presente fase recursal é possível. Tal
fundamento poderá ser incluído na minuta de parecer, bem como esta Comissão de Justiça
concluirá, em seu parecer, pela Rejeição do Despacho Denegatório.

Próxima Fase: Retorno ao Gabinete para diligências

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Identificador: 3600350031003000340035003A005400 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-07-26T12:44:44-0300




