
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57  /2017 

 

Altera a redação do § 2º do art. 23 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, que trata da iniciativa 

legislativa e voto do Presidente, nos casos que 

especifica. 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 2º do art. 23 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento 

Interno, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 23. (...) 

 

      (...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos de lei e propostas de emendas à Constituição ou votar, exceto 

nos processos eleitorais e para desempatar o resultado de votação simbólica ou 

nominal. (NR) 

 

      (...).”(NR) 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual - PMDB 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposta objetiva vedar, nos casos que especifica, que o Senhor Presidente 

deste Poder possa apresentar projetos de lei e propostas de emendas à Constituição e 

votar nas matérias, exceto nos processos eleitorais ou para desempatar as votações 

simbólicas ou nominais. 

O Presidente é o representante da Assembleia Legislativa quando tiver de se 

pronunciar coletivamente, o supervisor dos trabalhos e da ordem deste Poder, tudo na 

conformidade do Regimento Interno. 

Como principal agente condutor das atividades legislativas, o Presidente tem a 

obrigação de se manter imparcial no que se refere à tramitação de proposições 

legislativas e no momento de o Parlamento realizar a deliberação destas proposições.  

Isto porque, como condutor de todo este processo, já é possuidor das mais amplas 

prerrogativas regimentais, pode interferir a todo o momento neste processo.  

Desta forma, para que se tenha um equilíbrio de “forças” no Poder, deve o Presidente 

abdicar de algumas prerrogativas de iniciativa e de voto, deixando estas tarefas para os 

demais parlamentares, portando-se, desta forma, como um juiz, podendo e devendo 

interferir apenas para acertar o rumo das tramitações e para decidir somente no caso de 

empate.  

Solicitamos, diante do exposto acima, o apoio dos nossos nobres Pares no sentido de 

aprovarmos o presente Projeto de Resolução. 
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