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Projeto de Resolução n.º: 59/2017  

Autor (a): Sergio Majeski 

Assunto: Modifica dispositivos da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e da 

Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010 reduzindo o número de comissões 

permanentes por meio da fusão das existentes. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O Excelentíssimo Senhor Deputado Sergio Majeski apresentou o referido 

Projeto de Resolução com a nobre intenção de modificar dispositivos da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009 e da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010 

reduzindo o número de comissões permanentes por meio da fusão das existentes. 

 

A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório, no qual inadmitiu a 

tramitação por infringência ao art. 17, incisos IX do Regimento Interno. 

 

A procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela ilegalidade 

da matéria, uma vez que a matéria tem influência direta no funcionamento da Mesa 

Diretora. 

Não obstante, estabelece o art. 17, IX do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa que: 

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

Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou 

delas implicitamente resultantes: 

[...] 

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

resolução, nos termos do artigo 56 da Constituição Estadual, 

dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime 
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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) 

Assim sendo, tendo em vista que a proposição legislativa em análise 

relaciona-se com a organização e funcionamento da própria Assembleia Legislativa, 

conclui-se que a Mesa Diretora é quem detém competência legislativa para iniciar o 

presente processo legislativo nos termos do disposto no art. 2º1 c/c art. 612, todos da 

CF/1988 e, por simetria, aos arts. 173 e 634, todos da CE/1989. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da Mesa Diretora e da procuradora 

designada, opino pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, e consequente 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO nos seus fundamentos exarados. 

Vitória/ES, 04 de janeiro de 2018. 

 

VINICÍUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

                                                 
1
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

2
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição. 
3
 Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

4
 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 

Constituição. 
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