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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº     / 2018 

ESTABELECE A 

OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO 

DE PARECER OPINATIVO PELAS 

COMISSÕES PERMANENTES, EM 

SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, 

QUANTO AOS RESULTADOS DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO 

GOVERNO DO ESTADO NO 

EXERCÍCIO.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º - Acrescenta novo inciso XVI ao art. 34 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 34. [...] 

 

[...] 

 

XVI – No prazo máximo de 60 dias após o término do exercício 

financeiro, as comissões permanentes, dentro das competências 

estabelecidas por este regimento, emitirão parecer opinativo quanto às 

temáticas que lhe competem opinar, analisando o desempenho das 

políticas públicas do governo no exercício anterior. 

a)  A aprovação do parecer deverá ser precedida da realização 

de audiência pública com entidades da sociedade civil, devendo as 

sugestões e proposições apresentadas constar em inteiro teor no parecer 

da comissão. 

 

b)  Os pareceres emitidos nos termos do inciso XVI deverão ser 

encaminhados à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para auxílio no processo de 

tomada de contas do Governador do Estado. 

 

c)  Deverá ser dada ampla publicidade aos pareceres por meio 

do Diário Oficial e da internet.” 
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Art. 2º - Modifica o parágrafo único do art. 233 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 233. [...] 

 

Parágrafo único. O projeto a que se refere o caput deste artigo seguirá 

tramitação ordinária, devendo ser incluído em pauta, em discussão 

especial, durante três sessões ordinárias consecutivas para apreciação 

preliminar antes de ser submetido ao plenário.” 

 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

Em primeiro lugar, este projeto visa estabelecer a obrigatoriedade de cada uma das comissões 

permanentes emitirem, anualmente, parecer opinativo quanto à eficácia das políticas públicas 

realizadas pelo Poder Executivo no exercício anterior. Embora seja competência da Comissão 

de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas emitir parecer 

e apresentar projeto de decreto legislativo rejeitando ou aprovando as contas do exercício 

anterior, entendemos que pareceres emitidos pelas demais comissões poderiam enriquecer a 

análise das contas do governador. Tais pareceres opinativos poderiam ser utilizados para 

embasar o posicionamento dos parlamentares em plenário, e também para o controle pelos 

cidadãos, uma vez que fica determinada a publicação no diário do poder legislativo e no portal 

na internet. 

 

Da mesma forma, buscamos fortalecer a democracia e o debate parlamentar ao propormos que 

o projeto de decreto legislativo referente às contas do governador conste na ordem do dia ao 

longo de três sessões. Esta modificação permitirá maior tempo para apreciação da matéria, e 

consequentemente, permitirá maior discussão em plenário. Tal modificação se faz necessária 

para evitar que a matéria seja aprovada como aconteceu no julgamento das contas do 

governador referentes aos anos de 2015 e 2016. 

 

Certos do apoio dos demais parlamentares na aprovação de matérias que fortaleçam o papel 

desta Casa, encaminhamos o presente projeto para apreciação. 

 

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB 


