
 

 

 

 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Resolução nº 32/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo em destaque ao 

texto da matéria que deverão ser acolhidas por ocasião da promulgação. 

 

 

“PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32/2019 

 

Acrescenta o art. 55-A à Resolução nº 2.700, 

de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

dispondo sobre a avaliação das políticas 

públicas do Estado pelas comissões 

permanentes. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica acrescentado o art. 55-A à Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, com a seguinte redação: 

 

“Art. 55-A. No desempenho da competência prevista no inciso XIII do art. 34, as 

comissões permanentes selecionarão, na área de sua competência, políticas públicas 

desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. 

 

§ 1º Cada comissão permanente selecionará as políticas públicas até o último dia 

útil do mês de março de cada ano. 

 

§ 2º Para realizar a avaliação de que trata o caput, que se estenderá aos impactos 

das políticas públicas e às atividades meio de suporte para sua execução, poderão 

ser solicitadas informações e documentos a órgãos do Poder Executivo e ao 

Tribunal de Contas do Estado, bem como poderão ser convocados os Secretários de 

Estado, nos termos do art. 57 da Constituição Estadual. 

 

§ 3º Ao final da sessão legislativa, a comissão apresentará relatório com as 

conclusões da avaliação realizada. 

 

§ 4º A Consultoria Temática elaborará estudos e relatórios técnicos que subsidiarão 

os trabalhos da avaliação de que trata o caput. 

 

§ 5º O relatório de que trata o § 3º deverá ser encaminhado à Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para 

auxiliar no exame e na emissão do parecer das contas anuais do Governador.” 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 07 de maio de 2019. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

 

 

Em 09 de maio de 2019. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
 

 

Léia/Ayres/Ernesta 

ETL nº 255/2019 
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