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(duas) horas de duração, podendo ser prorrogadas por 

solicitação dos seus membros. 

 
Art. 6º Ao Fórum Permanente de Assuntos 

Pertinentes aos Servidores da Ales compete: 

 

I - analisar, debater e propor melhorias e inovações 

relativas aos servidores; 

 
II - ouvir os servidores, entidades e associações, com 

o objetivo de reunir material técnico para análise e 

discussões no Fórum; 

 
III - debater as propostas; 

 
IV - propor à Mesa Diretora soluções para as 

referidas demandas. 

 
Art. 7º Para a realização das atividades 

desenvolvidas pelo Fórum Permanente de que trata 

esta Resolução será disponibilizado espaço físico e 

demais instrumentos que possibilitem o pleno 

desenvolvimento de suas atividades. 

 
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Presidente do Fórum. 

 
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.902 

 
Revoga a Resolução nº 5.895, de 11 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre a filiação da Assembleia 

Legislativa à União Nacional dos Legisladores e 

Legislativos Estaduais - UNALE. 

 
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 revogada a Resolução nº 5.895, de 11 de 

dezembro de 2018. 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.903 

 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010. 

 

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 subitem 2.4 do item 2 do Anexo III da 

Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“ANEXO III 
 

(...) 

 

2. (...) 

 

(...) 

 

2.4 Atribuições: Prestar consultoria, 

assessoria, orientação e assistência técnica 

à Mesa Diretora, aos Deputados, à 

Direção Geral da Secretaria, às Comissões 

Parlamentares e às unidades 

administrativas da Assembleia 

Legislativa, sugerindo alternativas para a 

ação Parlamentar e legiferante, pertinentes 

ao assessoramento técnico específico 

vinculado à respectiva área de formação 

superior exigida para o ingresso na 

carreira e emitir relatórios 

correspondentes; prestar assessoramento e 

consultoria à Mesa Diretora e aos 

Deputados durante a tramitação das 

proposições e nos procedimentos político-

parlamentares, nas áreas temáticas a que 

estejam vinculados; elaborar análise 

técnica das proposições, dentro da 

respectiva área de formação superior 

exigida para o ingresso na carreira, 

quando requerido; apoiar as atividades 

atinentes ao processo legislativo e 

acompanhar o andamento dos processos, 

prestando informações necessárias e 

regulares à tramitação das proposições 

legislativas, dentro da respectiva área de 


