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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 4.230 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

FÁBIO VIEIRA TOZZI. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Comendador”, a Fábio Vieira 

Tozzi, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 

respectivo Grau. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de dezembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
(*) Republicado por ter sido redigido com incorreção. 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.234 

 

Altera as Resoluções nº 2.700, de 15.7.2009, que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, e nº 2.890, de 23.12.2010, que dispõe 

sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores 

do Poder Legislativo, e dá outras providências. 

 

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 O art. 30 da Resolução nº 2.700, de 15.7.2009 

- Regimento Interno, passa a vigorar acrescido do § 

2º, com a seguinte redação, ficando o seu parágrafo 

único renumerado para § 1º: 

 

“Art. 30. (...) 

 

§ 1º (...) 

 

§ 2º As comissões previstas neste artigo 

disporão de estrutura física e funcional 

necessárias ao desenvolvimento de seus 

trabalhos e, na medida do possível, 

equânimes.” (NR) 

Art. 2º O art. 7º da Resolução nº 2.890, de 

23.12.2010, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 7º (...) 

 

(...) 

 

VI - (...) 

 

(...) 

 

s) (...) 

 

(...) 

 

16. Supervisão da Comissão de 

Cooperativismo; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º Fica alterado o item 13.3 do Anexo V da 

Resolução nº 2.890, de 2010, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“13. (...) 
 

(...) 
 

13.3. Qualificação: Curso superior em 

engenharia ou arquitetura. 

 

(...).” (NR) 
 

Art. 4º Fica transformado na estrutura organizacional 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - Ales - o cargo de provimento em comissão de 

Supervisor do Gabinete da Secretaria de Gestão de 

Pessoas no cargo de provimento em comissão de 

Supervisor da Comissão de Cooperativismo, na 

forma do Anexo I desta Resolução. 
 

§ 1º A área de atuação do cargo de Supervisor da 

Comissão de Cooperativismo é a Comissão 

Permanente de Cooperativismo. 

 

§ 2º As atribuições do cargo de Supervisor da 

Comissão de Cooperativismo são as constantes da 

Resolução nº 2.890, de 2010. 
 

§ 3º A transformação operada nos termos deste artigo 

não implica alteração do padrão remuneratório do 

cargo nem em qualquer tipo de acréscimo de despesa. 


