
2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 23 de dezembro de 2010 

digital, biossegurança, qualificação 
profissional e petróleo e seus derivados; 
 
IV - a política estadual de ciência, 
tecnologia, inovação, inclusão digital, 
biossegurança, qualificação profissional, 
petróleo e seus derivados e organização 
institucional do setor público; 
 
V - política estadual de inclusão digital, 
tecnologia de informação e automação do 
setor público; 
 
VI - aplicação dos recursos públicos 
destinados ao fomento de projetos de 
desenvolvimentos científico e tecnológico, 
na forma do § 2º do artigo 197 da 
Constituição Estadual. 
 
(...).” (NR) 

 
Art. 3º O artigo 107 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução 
nº 2.700/09 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 107. O horário, a preparação e a 
ordem dos trabalhos das sessões solenes e 
especiais serão estabelecidos pelo 
Presidente, ouvido o requerente e limitado 
a três horas de duração, improrrogáveis, no 
caso das sessões especiais.” (NR)  

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
21 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.891 

 
Institui a Comenda Zilda Arns Neumann, a ser 

concedida pela Assembleia Legislativa a médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais e outros 
profissionais dedicados à causa social. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica instituída a Comenda Zilda Arns 
Neumann no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - Ales. 
 
Art. 2º A Comenda Zilda Arns Neumann será 
concedida a médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais e outros profissionais dedicados à causa 
social, que se destacarem na liderança de projetos 
de relevantes serviços de caráter filantrópico e 
reconhecido reflexo social no âmbito do Estado. 
 
§ 1º Mediante indicação de Deputado Estadual, 
acompanhada da justificativa na qual fica 
confirmada a relevância exigida, a Mesa Diretora 
da Ales aprovará o nome do agraciado com a 
Comenda. 
 
§ 2º A entrega da Comenda ocorrerá, 
preferencialmente, em sessão solene da Ales, a ser 
realizada no dia 08 de março de cada ano, Dia 
Internacional da Mulher, ou em data subsequente a 
esse dia. 
 
Art. 3º A forma da insígnia e demais honrarias a 
serem concedidas ao agraciado serão definidas pela 
Mesa Diretora da Ales em regulamento próprio. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.892 

 
Dispõe sobre a concessão de Título de Emérito 

Professor aos integrantes do Quadro do 
Magistério Estadual. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º A Assembleia Legislativa concederá Título 
de Emérito Professor aos integrantes do Magistério 
Estadual que, ao se aposentarem, tiverem prestado 
pelo menos 2/3 (dois terços) do seu tempo de 
serviço em prol da educação, quer no efetivo 


