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PARECER 

 

ACRESCENTA o art. 40-A e o §7º ao art. 65 

da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de 

março de 2010, que institui o Regimento 

lnterno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas. 

 

I – RELATÓRIO  

 

Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº. 16/2020, 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 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 lnterno, manifestando-se favorável acerca da propositura em tela.  

Ato contínuo, o PRL 16/2020 foi encaminhado à Mesa Diretora, conforme 

Despacho da Vice Presidente no dia 25/3/2020, para análise e manifestação.  
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É o breve relatório. Passo a opinar. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Designado como Relator, foi conferida a responsabilidade de opinar sobre a 

matéria a fim de orientar o voto dos Nobres pares deste Colegiado e igualmente a votação 

do Plenário. 

Segundo a proposição em exame de autoria do Deputado Delegado Péricles, visa 

acrescentar no Regimento Interno desta Casa o art. 40-A, dispondo sobre a possibilidade 

de realização de reuniões virtuais no âmbito das Comissões técnicas, assim como o §7º ao 

art. 65, que amplia tais regulamentos para abranger as sessões plenárias. 

Conforme justificativa apresentada, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas, levando em consideração a necessidade de estabelecer 

procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação em massa do 

Coronavírus (COVID-L9), classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), editou o Ato da Mesa Diretora n. 0005, a qual determina a suspensão de sessões, 

audiências públicas, cursos e similares, assim como restringe o acesso de terceiros, e em 

razão disso, estabeleceu que de forma temporária, as sessões realizadas no âmbito das 

Comissões técnicas desta Casa de Leis deverão ser feitas em ambiente virtual, situação esta 

ainda não prevista no Regimento lnterno deste Poder Legislativo. 

O Autor vislumbrou a necessidade de adaptar a atual redação regimental deste 

Parlamento às mudanças trazidas pelas portarias trazidas, o que ainda compatibilizará o 

texto original com os novos recursos tecnológicos adotados no âmbito deste Poder. 

O Ilustre Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Wilker 

Barreto, manifestou-se favorável ao Projeto de Resolução Legislativa 16/2020, vez que se 

encontra devidamente amparado técnico e juridicamente.  

Nesse sentido, constata-se que a iniciativa dos parlamentares vai ao encontro 

dos pilares da gestão e garante transparência, celeridade, respeito ao povo, permitindo 
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que mesmo diante da pandemia que se alastra mundialmente, os trabalhos desta Casa 

Legislativa prossigam, servindo inclusive de exemplo para outros Estados que solicitaram 

informações técnicas sobre a transmissão, para adequarem as sessões nos estados onde 

atuam. 

Pelo exposto, o presente Projeto de Resolução Legislativa revela-se oportuno e 

espelha o sentimento político desta Casa de respeito ao povo, otimizando os trabalhos com 

o uso de um sistema inovador no qual permite que os parlamentares analisem e votem, de 

forma virtual, os projetos e requerimentos em benefício da população que representam, 

não havendo óbice constitucional para a aprovação da matéria cujo teor está em perfeita 

sintonia com o ordenamento jurídico vigente. 

Nesse sentido, esta Mesa Diretora, no que lhe compete examinar, também se 

manifesta favoravelmente à aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº.  16/2020.  

 

III. VOTO DO RELATOR 

 

De todo o exposto, na qualidade de membro da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas, MANIFESTO PARECER FAVORÁVEL ao Projeto 

Resolução Legislativa nº. 16/2020, que acrescenta  o art. 40-A e o §7º do art. 65 da 

Resolução Legislativa nº.  469, de 19 de março de 2010. 

É  o Parecer. 

Manaus, 30 de março de 2020. 

 
 

 
FAUSTO JR. 

DEPUTADO ESTADUAL 
3º SECRETÁRIO DA ALEAM 


