
Vitória - ES, 5 de dezembro de 2018.

DE: Procuradoria Geral (Ales Digital)
PARA: Diretoria das Comissões Parlamentares (Ales Digital)

Referência:
Processo nº 3670/2018
Proposição: Projeto de Resolução n° 43/2018

Autoria:

MESA DIRETORA

Ementa: Denomina “Doutor Hélio Gualberto Vasconcellos” a sala destinada ao
funcionamento da Coordenação das Comissões Processantes da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Devolução da Proposição à Procuradoria Geral

Ação realizada: Prosseguir
Descrição: Encaminho o presente processo para tramitação regimental (art. 277), com a
manifestação desta Procuradoria, que acolho parcialmente nos termos da conclusão do
parecer técnico da Sra. Procuradora designada, pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 43/2018, acompanhado da
minuta de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
conforme as observações a seguir.

Ressalva-se que, ao contrário no afirmado no bojo do referido Parecer, o regime inicial de
tramitação da presente matéria não é o ordinário, mas sim o especial, conforme dispõe o art.
148, inciso III, c/c art. 277, do RI. A deliberação acerca deste Projeto de Resolução deve ser
realizada pela Comissão Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, em caráter
terminativo, nos termos do art. 276, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual.

Cabe frisar, ademais, que o quórum de aprovação da Resolução ora analisada será de
maioria simples ou relativa, e o processo de votação será o nominal, nos termos do § 1º do
art. 277 do Regimento Interno.

Por fim, tampouco há falar em necessidade de emissão de Parecer pela h. Mesa Diretora,
uma vez que não se está diante de proposição que modifique os serviços da Secretaria da
Assembleia Legislativa ou as condições do seu pessoal, considerando o previsto no art. 18
do Regimento Interno, mas de denominação de logradouro público situado nas
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dependências deste Poder.

Próxima Fase: Devolução à Diretoria das Comissões
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