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COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, 

DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

RELATÓRIO 
 
 

O Projeto de Lei nº 62/2017, de autoria do senhor Deputado Padre Honório, 

objetiva dispor sobre o horário de funcionamento dos radares de avanço de 

sinal nas vias urbanas e rodovias estaduais localizadas no âmbito do Estado 

do Espírito Santo; e, para tanto, dá outras providências correlatas. 

 

O indicado projeto de lei foi protocolizado no dia 06 de março de 2017. Por 

sua vez, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 07 do mesmo mês 

e ano, oportunidade esta em que recebeu despacho do senhor Presidente 

pela devolução ao seu autor, por infringir o disposto nos incisos III e VI, do 

parágrafo único, do art. 63, da Constituição Estadual. O Deputado autor 

apresentou, tempestivamente, recurso contra o despacho que lhe devolveu o 

projeto. 

 

Após, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para a Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme dispõe o 

parágrafo único, do art. 143, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009), 

oportunidade esta em que foi emitido, em 17 de abril de 2017, o Parecer nº 

75/2017, cuja conclusão foi pela Manutenção do Despacho do senhor 

Presidente deste Poder Legislativo. 

 

Entretanto, tal parecer foi rejeitado pelo Plenário, na Sessão Ordinária do 

dia 09 de maio de 2017. Após, dando sequência ao trâmite regimental, a 

proposição legislativa foi encaminhada novamente para a Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, oportunidade em que 

recebeu parecer, em 05 de setembro de 2017, (Parecer nº 409/2017), cuja 

conclusão foi pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 62/2017. 

Contudo, tal parecer foi publicado no DPL do dia 19 de setembro de 2017 e 

rejeitado na Sessão Plenária do dia 20 de setembro de 2017, assim passou a 

ter tramitação legislativa regular. 

 

Continuando, o projeto veio a esta Comissão de Infraestrutura, de 

Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística 
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para exame e parecer no que tange ao mérito respectivo, em conformidade 

com as normas regimentais estabelecidas no art. 47 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 62/2017, de autoria do senhor 

Deputado Padre Honório, visa determinar que os radares (fixos ou móveis), 

que registram avanço de sinal, localizados nas vias urbanas e nas rodovias 

estaduais situados em todo o território do Estado do Espírito santo, devem 

funcionar, diariamente, no horário das 06 (seis) horas às 00 (zero) hora. 

 

Diante desta ordem, o Projeto de Lei nº 62/2017 determina atribuição para 

o Poder Executivo Estadual, no sentido de emitir documento informativo às 

Prefeituras, Concessionárias e demais instituições responsáveis pela gestão 

dos radares situados no Estado, com instruções e adequações necessárias 

para o cumprimento desta pretensa lei. Neste sentido, ficariam as despesas 

públicas a serem realizadas fundadas em dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessárias. Por fim a proposição prevê vacatio legis de 

90 (noventa) dias para a sua entrada em vigor, contados da data de sua 

possível publicação. 

 

Desta forma, no texto da Justificativa da proposição em comento, o 

parlamentar autor explica a sua intenção legislativa: 

 
“A determinação de horário das 06 (seis) horas às 00 (zero) 

horas para funcionamento dos radares de avanço de sinal nas 

vias urbanas e rodovias estaduais situadas em todo o território do 

Estado do Espírito Santo é uma medida necessária, urgente e de 

relevante importância para amenizar o problema da 

criminalidade. 
 

A utilização dos radares é, hoje, imprescindível para um bom 

ordenamento do trânsito, proporcionando mais segurança para 

todos, entretanto, é crescente o número de ocorrências, em que 

os criminosos utilizam a redução da velocidade ou a parada dos 

veículos nos semáforos para assim efetuarem seus crimes.” 

 

Outrossim, a mens legislatoris que se destaca da justificativa é ação 

otimizadora para minimizar a criminalidade referente a assaltos a carros e, 

consequentemente, apresenta-se como relevante sob a ótica do interesse 
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público. Destarte, resta reconhecido e registrado o elevado grau de 

importância meritória do objeto normativo do Projeto de Lei nº 62/2017. 

 

Neste contexto, a regulamentação da proposição em estudo edifica axioma 

extremamente relevante para o interesse público, principalmente por registrar, 

de forma eficaz, a importância de adoção de medidas que preconiza. Em suma, 

resta confirmado que o Projeto de Lei nº 62/2017 possui relevante grau 

meritório para o campo de análise esta Comissão. 

 

Por todo o exposto, concluímos que o Projeto de Lei nº 62/2017, de autoria do 

senhor Deputado Padre Honório, deve ser aprovado no exame de mérito, o que 

nos leva a sugerir aos demais membros desta importante Comissão Parlamentar 

o seguinte: 

 

PARECER nº               /2017 
 

A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 62/2017, de autoria 

do Senhor Deputado Padre Honório.   

 

Sala das Comissões, em        de                             de 2017. 
 

 

_________________________________________PRESIDENTE 

 

 

_________________________________________RELATOR 

 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

 

_________________________________________MEMBRO 
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