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Projeto de Resolução nº: 31/2019  

Autor: Deputada Janete de Sá 

Assunto: Acrescenta dispositivos ao art. 97-B da Resolução nº 2.700, de 15 de julho 

de 2009, Regimento Interno, incluindo lista com o nome das pessoas condenadas por 

crime de violência contra a mulher e feminicídio no site da Assembleia Legislativa na 

parte referente a informações da Procuradoria Especial da Mulher. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Resolução que 

acrescenta dispositivos ao art. 97-B da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, incluindo lista com o nome das pessoas condenadas por crime de 

violência contra a mulher e feminicídio no site da Assembleia Legislativa na parte 

referente a informações da Procuradoria Especial da Mulher. 

 

A procuradora designada emitiu parecer jurídico sobre a ilegalidade do 

proposição, uma vez que a matéria é de iniciativa privativa da Mesa Diretora, nos 

termos do art. 17, IX do Regimento Interno da ALES, que assim estabelece: 

 

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste 

Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou delas 

implicitamente resultantes: 

 [...]  

X - propor, privativamente, à Assembleia Legislativa, projeto de 

resolução, nos termos do artigo 56 da Constituição Estadual, dispondo 

sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do 

seu pessoal, criação e extinção de cargos, empregos e funções e 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (original sem grifo ou 

destaque) 

 

Identificador: 320038003700320035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 2 

Faz-se presente o entendimento de que a iniciativa privativa da Mesa 

para propor projeto de resolução que disponha sobre organização e funcionamento da 

Casa é relativa a aspectos organizacionais administrativos desse funcionamento, nele 

incluído seus órgãos e suas atribuições. 

 

A Procuradoria da Mulher a é órgão administrativo da ALES, e, portanto 

suas atribuições são matéria privativa da Mesa Diretora, já que relacionadas à 

organização do funcionamento da Casa. 

 

No caso em apreço, a proposição pretende alterar a Resolução sobre a 

Procuradoria da Mulher com alteração do conteúdo da página na internet da ALES, 

assunto eminentemente administrativo, interferindo em regra de funcionamento de um 

órgão da própria Casa. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico. 

 

Vitória 16 de maio de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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