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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2010 

 
Altera a redação do artigo 39 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RESOLVE: 

 
 
Art. 1º O artigo da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 39 (...) 
 
§ 1º Na ausência do membro suplente do respectivo membro titular, o presidente da 
comissão convocará qualquer outro membro suplente presente na reunião. 
 
§ 2º Se no prazo fixado a liderança não comunicar os nomes de sua representação para 
compor as comissões, o Presidente, de ofício, fará a designação”. (NR) 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2010. 
 

 
 
 
 
 

Paulo Roberto-PMN 
 Deputado Estadual 
Líder do Governo 
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JUSTIFICATIVA 
 
Senhor Presidente, 
 
Nobres Pares, 
 
O presente Projeto de Resolução visa alterar o Regimento Interno, Resolução nº 2.700, de 
15 de julho de 2009, especificamente no tocante à convocação dos membros suplentes das 
comissões permanentes desta Assembleia Legislativa. 
 
Atualmente, em virtude da falta de normatização expressa acerca do tema, esta Casa 
Legislativa adota praxe, de que, quando da composição dos membros de uma comissão, 
automaticamente será estabelecido a cada membro titular, o suplente correspondente. 
Portanto, diante da ausência de um determinado membro titular em uma Comissão, somente 
o seu suplente poderá sucedê-lo na reunião. 
 
Assim, da forma regimental, muitas proposições deixam de ser apreciadas em reunião 
ordinária ou quando convocadas em plenário para deliberação de matérias em trâmite sob 
regime de urgência. 
 
Por conta do exposto, o objetivo desta proposição é flexibilizar, permitindo que o presidente 
da respectiva comissão possa convocar qualquer outro membro suplente, respeitando 
primeiramente o princípio da proporcionalidade partidária e dos blocos parlamentares. 
 
Desta feita, coma aprovação deste Projeto de Resolução estaremos dando celeridade aos 
trabalhos das comissões e por consequência, desta Assembleia Legislativa 
 
Isto posto, conclamo aos Nobres Pares desta Casa Legislativa à aprovação do presente 
Projeto de Resolução, nos termos ora apresentados.  

 

 


