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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. 1º da Resolução nº 2.885, de 15 de 

dezembro de 2010, alterada pela Resolução nº 

5.124, de 31 de outubro de 2017, passa a vigorar 

acrescido de parágrafo único, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 1º (...) 

 

Parágrafo único. Será antecipada, em 

caráter excepcional, para a semana 

anterior a que compreender o dia 22 de 

março, tão somente para o ano de 2018, a 

Semana Legislativa de Proteção ao Rio 

Doce.” (NR) 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de dezembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.285 

 

Altera a Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, para permitir a 

Virtualização do Poder Legislativo. 

 

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. 142 da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 142. As proposições deverão ser 

redigidas em termos claros e sintéticos e 

apresentadas em três vias ou, por meio 

eletrônico, formalizada, unicamente, 

mediante uso de assinatura eletrônica, na 

forma determinada pela Mesa Diretora.” 

(NR) 
 

Art. 2º O art. 326-A da Resolução nº 2.700, de 

2009, Regimento Interno, passa a vigorar acrescido 

de parágrafo único, com a seguinte redação: 
 

“Art. 326-A. (...) 

 

Parágrafo único. A Mesa Diretora instituirá 

a Virtualização do Poder Legislativo por 

meio da implantação de software como 

ferramenta oficial de controle e tramitação 

de documentos e processos eletrônicos, e 

expedirá os atos necessários à sua 

regulamentação e operacionalização.” (NR) 
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de dezembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.287 
 

Institui a Medalha “Luiz Carlos de Oliveira” no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales. 
 

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 Medalha “Luiz Carlos de 

Oliveira” no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales. 
 

Art. 2º A entrega da Medalha “Luiz Carlos de 

Oliveira” será realizada em sessão solene da Ales, 

anualmente, no mês de julho, preferencialmente na 

semana em que é celebrado o Dia Internacional e 

Estadual do Cooperativismo. 
 

§ 1º Em cada sessão solene prevista no caput deste 

artigo serão concedidas até 30 (trinta) medalhas. 
 

§ 2º A Medalha agraciará indivíduos atuantes na 

atividade cooperativista nos âmbitos estadual, 

nacional e internacional. 


