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pRoJETO DE RESOLUçÃO LEGTSLATTVA N. L6/2O2O
PROPON ENTE: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

RELATOR: DEPUTADO WILKER BARRETo

ACRESCENTA o art. 40-A e o 57s ao art.
65 da Resolução Legislativa n. 469, de

L9 de março de 20L0, que institui o

Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas .

PARECER

I- RELATÓRIO

No dia 17 de março de 2020, o ilustre Deputado Delegado Péricles
apresentou o Projeto de Resolução Legislativa de ns. 1"612020, que visa acrescentar
dois artigos na legislação regimental desta Casa de Leis, ambos versando sobre a

possibilidade de realização de reuniões virtuais para deliberação de projetos
legislativos, seja no âmbito do Plenário, seja no âmbito das Comissões técnicas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

A proposição foi incluída em pauta, não tendo recebido emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"
c/c Art. 127, $7a, inciso lll, do Regimento lnternol,

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposta do eminente Deputado Delegado Péricles visa acrescentar na

Resolução Legislativa n.469, de 19 de março de 2ol-0, o art.4O-4, que dispõe sobre a

possibilidade de realização de reuniões v¡rtuais no âmbito das Comissões técnicas,
assim como o 57s do art. 65, que amplia tais regulamentos para abranger as sessões

plenárias.

' Art.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art, 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: I - Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de
matérias que lhe sejam encaminhadas.
Arl. t27. (...) çfe A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissöes permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
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Em apertada síntese, o Autor esclarece que os recen

Ass.

tes aconte &UF
envolvendo a infecçäo humana do novo coronaví rus, também conhecido como COVID-
1-9, declarado como pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
levaram a Mesa Diretora desta Casa Legislativa a editar dois atos de urgência, para fins
de implementar medidas de segurança, com o fim de evitar a propagação do referido
vírus.

Uma das principais medidas adotadas pela Mesa Diretoria desta Casa de
Leis foi a suspensão de sessões, audiências públicas, eventos partidários, frentes
parlamentares, assim como as reuniões deliberativas no âmbito das Comissões
técnicas, estas últimas devendo ser realizadas em ambiente virtual.

Nesse sentido, o Autor vislumbrou a necessidade de adaptar a atual
redação regimental deste Parlamento às mudanças trazidas pelas referidas portarias, o
que ainda compatibilizará o texto original com os novos recursos tecnológicos
adotados no âmbito deste Poder.

Da análise do projeto, depreende-se conteúdo altamente meritório e

revestido de a mparo ju rídico-constitucional, senão vejamos.

lmporta frisar que a competência legislativa para tratar da matéria em
questão é, indubitavelmente, do Estado do Amazonas, porquanto o projeto de

resolução em exame tem por escopo tratar de matéria relacionada aos interesses
internos do Poder Legislativo deste Estado-membro, não se caracterizando qualquer

espécie de inconstitucionalidade por incompetência legislativa, nos termos do art.25,
$ 1e e do art. 27, 53e, ambos da CRFB/198B2.

Ademais, o Capítulo lll da Constituição Amazonense, que dispõe sobre o

Poder Legislativo Estadual, prevê, no seu art. 28, inciso lt, que compete
exclusivamente à Assembleia Legislativa propor projetos legislativos que

regulamentam a sua própria organização interna e o seu funcionamento,

No mesmo sentido, o art. 88 do Regimento lnterno desta Casa de Leis

preconiza que a Assembleia Legislativa poderá formular e apreciar projeto de

Resolução Legislativa, o qual disciplinará matérias de interesse político ou

administrativo não compreendido na forma de outros projetos de lei ou decreto,

consoante inciso Vl, do 53e, da norma em comento.

' Art.25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constitu ição,

5 1s - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
Art. 27. (...)

53s Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargost Art.28. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: l- dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus

serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
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Ressalta-se, ainda, que a matéria em foco não se enquad

DEPUTADO ER

t.

ra em
hipóteses de competênci a privativa da Mesa Diretora, previstas nas alíneas do inciso l,
do art. 17 do Regimento lnterno desta Assembleia, uma vez que compete aquela
apresentar, privativamente, proposiçöes relacionadas à organização dos serviços
administrativos deste poder Legislativo.

Desta feita, considerando que a matéria em análise diz respeito ao
procedimento de votação no âmbito desta Assembleia, é plenamente possível a
deflagração do presente projeto por membro desta Casa Legislativa, nos termos do art,
87, inciso l, cf c art.88, ambos do Regimento lnterno deste poder Legislativoa.

Diante dessas evidências, no que tange à juridicidade, não se verificou
desarmonia entre a matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os
princípios gerais de Direito, previstos explícita ou implicitamente na Constituição da
Repú blica.

Por derradeiro, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às
regras de boa redação e técnica legislativa, estando sistematizada e livre de
obscuridade ou erros materiais.

Desta feita, quanto aos aspectos legais, econômicos e meritórios, não
encontramos óbices para o prosseguimento da tramitação do referido projeto de lei.

ill- coNcLUsÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de
constituição, Justiça e Redação ccJR, MANtFEsro voro FAVoRÁvEt à

admissibilidade do Projeto de Resolução Legislativa n.1.6/2020.

É o parecer.

Manaus, L8 de março de 2 0

dt.
Relator

o Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por projeto;
Art. 88. A Assembleia Legislativa pode formular e apreciar Projeto de: Lei, Decreto Legislativo e
Resol ução Legislativa.

ETO


