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

 
Vitória, 02 de fevereiro de 2018. 

 
SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual  PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente a liderança do governo possui 5 
funcionários, sendo 4 comissionados e um efetivo, 
que são: Supervisor de Gabinete do Líder de Governo 
(1), Assessor Sênior (1), Assessor Junior (2) e 
Técnico Legislativo Sênior (1). Assim, o valor para a 
manutenção do gabinete da liderança é superior a 21 
mil reais por mês, e no ano ultrapassa os 240 mil 
reais, isso sem considerar os encargos trabalhistas.  

Propomos por meio deste projeto de 
resolução a extinção dos cargos ligados à liderança 
do governo, sobretudo amparados pelo estabelecido 
no art. 2º da CF que estabelece a independência entre 
os poderes. Embora o mesmo artigo destaque o 
princípio da harmonia entre os poderes, o princípio 
da independência entre eles vai de encontro à 
manutenção em seu quadro de funcionários a serviço 
de outro poder. Caso o executivo considere o trabalho 
desenvolvido por este gabinete essencial, poderá 
então nomear funcionários em seu próprio quadro de 
pessoal para que façam a interlocução com o 
legislativo. Outra opção é que os nomeados no 
gabinete do próprio líder realizem as tarefas, tendo 
em vista que um gabinete pode ter até 19 assessores, 
número que consideramos mais que suficiente para 
atender às demandas. 

Cabe destacar que no ano passado foi 
proposta a criação da liderança da minoria, sendo 
rejeitada pelo plenário após pressões palacianas. A 
proposição não trazia despesas para esse poder, uma 
vez que não seriam criados cargos e não era 
requerido um espaço para acomodação da liderança 
proposta, diferentemente da liderança do governo que 
dispõe de estrutura e cargos. 

Visando reduzir os gastos desta Casa, 
conforme o anseio da população, encaminhamos o 
presente projeto para apreciação dos demais 
parlamentares. 

 
O SR. PRESIDENTE  (MARCELO 

SANTOS - PMDB)  Devolva-se ao autor. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

35 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Resolução nº 13/2017 
Autores: Doutor Hércules e Janete de Sá 
Assunto: Altera o inciso VI do art. 40, o caput e o 
inciso II, ambos do art. 47, todos da Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 
para incluir a Acessibilidade nas atribuições e na 
nomenclatura da Comissão de Infraestrutura. 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 13/2017, 
de autoria dos Deputados Doutor Hércules e Janete de 
Sá, que tem por finalidade alterar o inciso VI do art. 
40, o caput e o inciso II, ambos do art. 47, todos da 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
Regimento Interno, para incluir a Acessibilidade nas 
atribuições e na nomenclatura da Comissão de 
Infraestrutura.  

Consta uma Emenda Aditiva nº 01/2017, 
ao Projeto de Resolução nº 13/2017, na forma 
seguinte: 

 
O Projeto de Resolução nº 
13/2017, que altera o inciso VI 
do art.40, o caput do art. 47 e o 
inciso II do art. 47 da resolução 
nº 2.700/2009  Regimento 
Interno, para incluir nas 
atribuições e nomenclatura da 
Comissão de Infraestrutura a 
Acessibilidade, passa a vigorar 
acrescido de mais um artigo, 
onde couber de acordo com as 
normas de técnica legislativa, 
com a seguinte redação: 

em vigor na data de sua 
publicação. 
Justifica em síntese o projeto da 
seguinte forma: 
 
sobre pessoas com deficiência: 
garantir a acessibilidade é 

deficiência o acesso, em 
igualdade de oportunidade com 
as demais pessoas, ao meio 
físico, ao transporte, à 
informação e comunicação, 
inclusive aos sistemas e 
tecnologias da informação e 

comento tem por objetivo incluir 
a ACESSIBILIDADE no rol de 
atribuições da competência da 
Comissão Permanente de 
Infraestrutura, de 
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Regional, de Mobilidade Urbana 
 

O projeto foi protocolado no dia 29/03/2017, 
lido no expediente da Sessão Ordinária no dia 
03/04/2017, e publicado no dia 07/04/2017 no Diário 
do Poder Legislativo  DPL, conforme preceitua o 
artigo 120 e 149 do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). A Diretoria de 
Redação juntou estudo de técnica legislativa à fl. 10 
dos autos. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 
em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 
art. 120 do Regimento Interno  Resolução nº 
2.700/2009 proferiu o despacho da fl. 02, no qual 
admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 
priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 
um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

Após parecer técnico da Procuradoria, pela 
constitucionalidade, o Projeto recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de 
elaboração de Parecer para efeito de análise da sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 
2.700/2009 (Regimento Interno desta Casa 
Legislativa). 

É o relatório.  
 
PARECER DO RELATOR 
 

1. Constitucionalidade Formal 
 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal 
quando ocorre algum tipo de vício no processo de 
formação das normas, seja no processo legislativo de 
sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por 
autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica 
decorre da inobservância da competência legislativa 
para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, 
aqui, se a competência para elaboração da 
propositura é da União, do Estado ou de Município. 

Ressalta-se, ainda, que a matéria em foco não 
se enquadra em uma das hipóteses de competência 
privativa da Mesa Diretora, previstas no art. 17, IX 
do Regimento Interno, pois prevalece o entendimento 
de que a competência privativa da Mesa para propor 
projeto de resolução que disponha sobre organização 
e funcionamento da Casa é relativa a aspectos 
administrativos desse funcionamento. Assim, como a 
matéria em análise diz respeito a inclusão do tema 
acessibilidade na estrutura da Comissão de 
Infraestrutura, é plenamente possível que a iniciativa 
da presente proposta seja de deputado estadual, 
conforme art. 152, I da Resolução no. 2.700/2009. 

Importante transcrever do nosso Regimento 
Interno, onde se encaixa a presente propositura, sito 
artigo 151, caput, § 1º, V c/c o art. 152, inc. I, in 
verbis: 

Art. 151. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e de 
lei. 
§ 1º. Os projetos de resolução são 
destinados a regular, com eficácia 
de lei ordinária, matérias da 
competência privativa da Assembleia 
Legislativa e as de caráter político, 
processual, legislativo ou 
administrativo, ou quando deva a 
Assembleia Legislativa pronunciar-
se em casos concretos (...); 

(...); 
V - matéria de natureza regimental; 
Art. 152. A Iniciativa de projetos na 
Assembleia Legislativa, nos termos 
da Constituição Estadual e deste 
Regimento Interno, será: 
I  de deputados; 
(...); 

Neste prisma, estabelece a Constituição 
Federal, em seu art. 61, e a Constituição Estadual, em 
seu art. 63, parágrafo único, as disposições 
normativas cuja iniciativa é de competência privativa 
do Chefe do Executivo. Assim, as matérias 
relacionadas a funcionamento e a atribuições de 
órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas em 
norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Sobre a iniciativa, o art. 27, §3º da CF e o art. 
56 da CE assim dispõem: 

Art. 27. (...) 
[...] 
§ 3º Compete às Assembleias 
Legislativas dispor sobre seu 
regimento interno, polícia e serviços 
administrativos de sua secretaria, e 
prover os respectivos cargos. 
 
Art. 56. É de competência exclusiva 
da Assembleia Legislativa (...): 
[...] 
II - dispor sobre seu regimento 
interno; 
[...] 
V - criar, transformar ou extinguir 
cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixar os respectivos 
vencimentos. 
 

Vale ressaltar que, tendo em vista que o 
projeto de resolução em análise relaciona-se com a 
organização e funcionamento da própria Assembleia 
Legislativa, e não interfere no funcionamento de 
outro Poder ou órgão com autonomia administrativa, 
conclui-se que inexiste, de fato, 
inconstitucionalidade formal subjetiva, sendo 
possível que o deputado estadual proponente inicie o 
presente processo legislativo nos termos do disposto 
nos arts. 27, § 3º e 61 da CRFB/1988 e nos arts. 56, II 
e 63 da CE/1989. 
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Constatada a competência legislativa 
estadual e a iniciativa parlamentar para apresentar o 
Projeto de Resolução, não há que se falar em vício 
de inconstitucionalidade formal orgânica ou em 
vício formal subjetivo. 

Em relação à espécie normativa adequada 
para tratar da matéria, observa-se que o projeto de 
resolução objetiva alterar dispositivos do Regimento 
Interno da ALES, não pretendendo emendar a 
Constituição Estadual, nem se amoldando às 
hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da 
CE/1989, que traz as hipóteses reservadas à lei 
complementar.  

Frise-se que, está correta a espécie 
normativa resolução, por regular matéria de 
competência privativa da Assembleia Legislativa, nos 
termos do art. 151, §1º, V supratranscrito, tratando de 
assunto de interesse exclusivo desse Poder 
Legislativo, não sendo necessária, portanto, a sanção 
do Governador. 

Em relação aos demais requisitos formais 
atinentes ao processo legislativos, têm-se: 

 
- regime inicial de tramitação da 
matéria: em princípio, deverá seguir 
o regime de tramitação ordinário, nos 
termos do art. 148, II do Regimento 
Interno da ALES (Resolução no. 
2.700/2009), podendo ser solicitado 
o requerimento de urgência, nos 
termos do art. 221, observado o 
disposto no art. 223 do Regimento 
Interno da ALES. 
- quorum para aprovação da 
matéria: em linha com o art. 194 do 
Regimento Interno da ALES 
(Resolução no. 2.700/2009), as 
deliberações deverão ser tomadas por 
maioria simples dos membros da 
Casa, desde que presente a maioria 
absoluta dos Deputados.  
- processo de votação a ser 
utilizado: conforme a inteligência do 
art. 200, I, do Regimento Interno, o 
processo a ser utilizado deve ser em 
princípio, o simbólico, podendo ser 
convertido em nominal, nos termos 
do art. 202, II do RI. 
Deve-se alertar que o presente 
projeto de resolução deve, 
necessariamente, passar pelo crivo da 
Mesa Diretora, nos termos do art. 17, 
XXI do Regimento Interno da ALES. 

Conclui-se, portanto, pela 
constitucionalidade formal da proposição. 

 
2. Constitucionalidade Material 

 

A constitucionalidade material é a 
compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 
as regras e princípios previstos na Constituição 
Federal ou na Constituição Estadual. Trata-se, assim, 
de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 
consonância com as regras e princípios 
constitucionais. 

Assim, não se vislumbra violação aos textos 
das Constituições Federal ou Estadual, havendo 
compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 
normas e princípios das Constituições Federal e 
Estadual. 

Não há que se falar em ofensa a quaisquer 
princípios, direitos e garantias estabelecidos nas 
Constituições Federal e Estadual, tampouco à 
isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 
perfeito e à coisa julgada. 

Por fim, em relação à vigência, o projeto não 
visa alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez 
que com a aprovação da emenda, regular-se-á a 
previsibilidade da entrada em vigor, que será na data 
de sua publicação, de forma que é materialmente 
constitucional sob a perspectiva da aplicação da lei 
no tempo.  

Assim, conclui-se que o projeto de resolução 
em análise está de acordo com as regras e princípios 
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 
sendo materialmente constitucional. 

 
3. Juridicidade e da Legalidade 

 
Juridicidade é a conformidade ao Direito. 

Diz-se que uma matéria é jurídica, ou possui 
juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em 
consonância com a Constituição, as leis, os princípios 
jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o 
Direito como um todo. Caso não haja tal 
conformidade, a matéria é dita injurídica ou 
antijurídica.  

Do ponto de vista da juridicidade, é 
necessário averiguar se o Projeto de Resolução está 
em sintonia com o ordenamento jurídico e com as 
decisões dos Tribunais Superiores. 

Estendendo a análise técnica da proposição, 
verifica-se que não há oposição na doutrina ou na 
jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 
impeça, material ou formalmente, a proposta de ser 
aprovada. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 
o presente momento, respeita as demais formalidades 
previstas no Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/2009).  
 

4. Técnica Legislativa 
 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da 
Lei Complementar nº 95/1998, porquanto o projeto 
de resolução foi estruturado em três partes básicas: 
parte preliminar, parte normativa e parte final. 
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Atendidas também as regras do art. 7º da LC 
nº 95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 
objeto da resolução e o respectivo âmbito de 
aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 
outro diploma normativo, a proposição não contém 
matéria estranha ao seu objeto ou a este não 
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o 
âmbito de aplicação da norma está estabelecido de 
forma tão específica quanto o possibilite o 
conhecimento técnico ou científico da área 
respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 
disciplinado por mais de uma norma.  

Quanto à vigência da resolução, a mesma se 
regularizará com a aprovação da emenda. Cumpridas 
também as regras do art. 10, pois no texto da 
proposição, a unidade básica de articulação é o 

numeração ordinal. 
Foram respeitadas as regras do art. 11, I, pois 

as disposições normativas foram redigidas com 
clareza, precisão e ordem lógica, e, para obtenção de 
clareza, foram usadas as palavras e as expressões em 
seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram 
construídas as orações na ordem direta, evitando-se 
preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, 
buscou-se a uniformidade do tempo verbal em todo o 
texto das normas legais, dando-se preferência ao 
tempo presente ou ao futuro simples do presente, e 
foram usados os recursos de pontuação de forma 
judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 
prevista no art. 11, III da Lei Complementar nº 
95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 
restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 
a um único assunto ou princípio, e expressaram-se 
por meio dos parágrafos os aspectos complementares 
à norma enunciada no caput do artigo. 

Desta forma, quanto ao aspecto da técnica 
legislativa, observa-se o atendimento às regras 
previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que 
rege a redação dos atos normativos. 

Quanto à sugestão da Diretoria de Redação 
quanto à alteração da vigência da lei, através de 
emenda aditiva acrescentando artigo, prevendo 
vigência imediata, entendo ser plenamente possível. 

No mais, a Diretoria Redação  DR já 
efetuou as demais correções devidas na redação do 
referido projeto de resolução (Estudo de Técnica 
Legislativa à fl. 10 dos autos), com as quais estou de 
acordo e opino pela sua adoção. 

Deve-se alertar que o presente projeto de 
resolução deve, necessariamente, passar pelo crivo da 
Mesa Diretora, nos termos do art. 17, XXI do 
Regimento Interno da ALES. 

Assim sendo, verifica-se que o presente 
projeto de resolução busca incluir nas atribuições da 
comissão a Acessibilidade. Logo, o projeto em 
apreço, ao ser proposto por Deputado, não está 
violando qualquer prerrogativa que não seja da 
própria iniciativa do Deputado, pois o mesmo não 

visa qualquer alteração substancial do Regimento 
Interno, se assim fosse, dependendo da modificação 
esta teria que ser feita pela Mesa Diretora, porém 
trata apenas da inclusão da acessibilidade na 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA, em sintonia com as normas 
regimentais. 

Conclui-se, portanto, pela 
constitucionalidade formal da proposição. 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta 
importante Comissão Permanente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte: 
 

PARECER N.º 243/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 
Resolução nº 13/2017, de autoria dos Deputados 
Doutor Hércules e Janete de Sá, com a adoção da 
seguinte emenda: 

Emenda Aditiva nº 1 ao projeto de 
Resolução nº 13/2017: 

 
 
Sala das Comissões, em 27 de junho de 

2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

JANETE DE SÁ 
DARY PAGUNG 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 013/2017 
Autores: Deputados Doutor Hércules e Janete de Sá 
Assunto: Altera o Regimento Interno para promover 

título da Comissão de Infraestrutura, de 
Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade 
urbana e de Logística. 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução nº 013/2017, de 
autoria dos Deputados Doutor Hércules e Janete de 
Sá, altera o Regimento Interno para promover a 
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título da Comissão de Infraestrutura, de 
Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade 
urbana e de Logística. 

A proposição foi protocolada na Assembleia 
Legislativa em 29.03.2017 e lida no expediente da 
sessão ordinária do dia 03.04.2017, oportunidade em 
que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da 
Mesa Diretora determinando sua publicação e 
distribuição as comissões permanentes, após 
cumprimento do disposto no artigo 120 do 
Regimento Interno. Ato contínuo, foram juntados aos 
autos informações preliminares sobre matérias 
correlatas, cópia de publicação no Diário do Poder 
Legislativo, estudo de técnica legislativa e 
manifestação da Procuradoria. 

Após, o processo foi encaminhado à Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, onde recebeu o parecer que conclui pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da proposição em apreço, com 
adoção de emenda aditiva. 

Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta 
Comissão para exame de mérito e parecer, nos termos 
da competência que lhe é atribuída pelo artigo 47 do 
Regimento Interno. 

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Mediante a apresentação da presente 
proposição destaca-se a nobre intenção parlamentar 
de alterar o Regimento Interno desta Casa de Leis 

atribuições e no título da Comissão de Infraestrutura, 
de Desenvolvimento Urbano e Regional, de 
Mobilidade urbana e de Logística. 

Já a emenda aditiva adotada na Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, tem por finalidade incluir mais um artigo 
no projeto com a seguinte redação: 
Resolução entra em vigor na data de sua 

 
Descrito o objeto da proposição, cumpre 

ressaltar que o parecer desta Douta Comissão se 
cinge a análise de mérito, sob a ótica da política de 
mobilidade urbana e assuntos correlatos, em 
conformidade com o artigo 47, incisos I e XI, do 
Regimento Interno, estando prejudicada qualquer 
análise sob o ponto de vista diverso, que compete, 
regimentalmente, as demais comissões permanentes. 

Assim, sob a ótica da política de mobilidade 
urbana e assuntos correlatos, verifica-se que a 
proposição se afigura como de interesse público, 
tendo em vista o seu alcance social, de acordo com a 
justificativa apresentada pelos seus Autores, vazada 
nos seguintes termos:  

 
JUSTIFICATIVA 
Segundo a Convenção da ONU sobre 
pessoas com deficiência: garantir a 

pessoas com deficiência o acesso, em 
igualdade de oportunidade com as 
demais pessoas, ao meio físico, ao 
transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas 
e tecnologias da informação e 

 
A proposta em comento tem por 
objetivo incluir a ACESSIBILIDADE 
no rol de atribuições da competência 
da Comissão Permanente de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, de Mobilidade 
Urbana e de Logística. 
Nosso foco é debater e fomentar 
medidas para que o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) seja efetivamente 
cumprido, trabalhando de forma 
consultiva e deliberativa nos 
assuntos que versem sobre 
acessibilidade em edificações, 
logradouros, mobiliários, 
transportes e comunicações.  
Pelo exposto, em respeito à 
dignidade da pessoa humana e aos 
direitos das pessoas com deficiência, 
solicitamos aos nossos pares a 
aprovação do Projeto de Resolução 
em comento, para que a temática da 
ACESSIBILIDADE seja incluída nas 
atribuições na referida comissão, o 
que qualificaria a atividade 
parlamentar, especialmente no que 
se ao trabalho de fiscalização dos 
gestores e autoridades públicas 
responsáveis por cumprir e fazer 
cumprir as diretrizes contidas no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 

No que tange a emenda aditiva adotada na 
Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, entende-se que o seu acatamento 
não altera o mérito da proposição e, ainda, que 
decorre de imposição legal, ex vi do artigo 8º da Lei 
Complementar Federal nº 95/98 e posteriores 
alterações.   

Diante do exposto, propõe-se aos Nobres 
Pares desta Douta Comissão a aprovação da matéria, 
com a sugestão de adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 03/2017 
 

A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA é pela APROVAÇÃO do PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 013/2017, de autoria dos 
Deputados Doutor Hércules e Janete de Sá, que altera 
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o Regimento Interno para promover a inclusão da 

Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de 
Mobilidade urbana e de Logística, com adoção da 
EMENDA ADITIVA nº 01, dos mesmos autores, adotada 
pela Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação. 

 
Sala das Comissões, em 28 de agosto de 2017. 

 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

JAMIR MALINI 
Relator 

JANETE DE SÁ 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO  

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

PARECER DO RELATOR 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Resolução nº 013/2017 
AUTOR: Deputado Estadual Doutor Hércules e Deputada 
Estadual Janete de Sá 
EMENTA: 
inciso II, ambos do art. 47, todos da Resolução nº 2.700, 
de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, para incluir a 
Acessibilidade nas atribuições e na nomenclatura da 

 
 

1) RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 013/2017, de 
autoria dos Deputados Estaduais Doutor Hércules e Janete 
de Sá que tem o objetivo alterar o inciso VI do art. 40, o 
caput e o inciso II, ambos do art. 47, todos da Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, para 
incluir a Acessibilidade nas atribuições e na nomenclatura 
da Comissão de Infraestrutura. 

A matéria foi protocolizada no dia 29/03/2017, 
lida no expediente da sessão ordinária do dia 03/04/2017 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 07 de 
abril de 2017 (fls. 08-09). 

O presente projeto de lei foi encaminhado para a 
Comissão de Constituição e Justiça, serviço Público e 
Redação que o analisou e proferiu despacho pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa com a proposição de uma emenda aditiva com a 

-53).   
Em seguida, a matéria foi remetida à Comissão de 

infraestrutura, de desenvolvimento urbano e regional, de 
mobilidade urbana e de logística, que votou pela 
aprovação com a adoção da emenda aditiva proposta pela 
Comissão anteriormente citada (fls. 64-67). 

Por fim, os autos foram remetidos a esta 
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle 
e Tomada de Contas, designando este que a subscreve para 
análise e parecer conforme emana o art. 90 do Regimento 
Interno. 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
Para cumprimento do trâmite, a resolução nº 2.700 de 15 
de julho de 2009 designou para a Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas compete opinar sobre todas as proposições 
quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente 
para aumentar ou diminuir a despesa, como preconiza o 
art. 42, inciso V:  
 

Art. 42. À Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas compete 
opinar sobre:  
V - todas as proposições quanto ao 
aspecto financeiro, que concorram 
diretamente para aumentar ou diminuir a 
despesa, assim como a receita pública; 

Nesse contexto, o presente projeto de resolução 
pretende alterar o inciso VI do art. 40, o caput e o inciso II, 
ambos do art. 47, todos da Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009 - Regimento Interno, para incluir a 
acessibilidade nas atribuições e na nomenclatura da 
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento urbano e 
regional, de Mobilidade Urbana e Acessibilidade e de 
Logística.   

Da análise da matéria em questão, verifica-se que 
a aplicação de seus dispositivos não resulta na criação de 
despesa obrigatória de caráter continuado, não gerando 
direitos subjetivos, com repercussão financeira oponível ao 
Estado e a natureza da proposição não traz qualquer 
implicação quanto à sua compatibilidade ou adequação 
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual. 

Sendo assim, preenchendo os pressupostos legais 
para aplicação do Projeto de Resolução nº 013/2017 de 
autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules e Deputada 
Estadual Janete de Sá, sugiro aos ilustres pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 073/2017 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Resolução nº 013/2017 de autoria do Sr. 
Deputado Estadual Doutor Hércules e  da Sra. Deputada 
Estadual Janete de Sá, com adoção da emenda aditiva 
proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. 

 
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 

2017. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

JAMIR MALINI 
JOSÉ ESMERALDO 
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