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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

RESOLUÇÕES 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.910 

 

Cria Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia, 

para, entre outras prerrogativas, debater e propor 

sugestões sobre a prospecção, exploração e produção 

de Petróleo e Gás, bem como sobre as mais diversas 

fontes de energia, classificadas em renováveis e não-

renováveis no Estado do Espírito Santo. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 

composta de 03 (três) membros, para no prazo dentro 

da 19ª Legislatura, entre outras prerrogativas, debater 

e propor sugestões sobre a prospecção, exploração e 

produção de Petróleo e Gás, bem como sobre as mais 

diversas fontes de energia, classificadas em 

renováveis e não-renováveis no Estado do Espírito 

Santo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

LUCIANO MACHADO 

1º Secretário 

DR. EMÍLIO MAMERI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.911 

 

Altera a Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno. 

 

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 inciso XV do art. 40 da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 40. (...) 

 

(...) 

 

XV - de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre 

Drogas; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º O art. 54-A da Resolução nº 2.700, de 2009, 

Regimento Interno, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 54-A. À Comissão de Proteção 

à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas compete opinar 

sobre: 

 

(...) 

 

XV - formulação e execução de 

políticas, programas e ações de 

atendimento, proteção, defesa, 

garantia e promoção dos direitos da 

criança e do adolescente e definir 

suas prioridades; 

 

XVI - programas de entidades 

governamentais e não 

governamentais destinados ao 

atendimento, proteção, defesa, 

garantia e promoção dos direitos da 

criança e do adolescente; 

 

XVII - controle e fiscalização das 

ações dos órgãos públicos e das 

entidades comunitárias decorrentes 

da execução de políticas, programas 

e ações de atendimento, proteção, 

defesa, garantia e promoção dos 

direitos da criança e do adolescente; 

 

XVIII - aplicação dos recursos do 

Fundo para Infância e Adolescência – 

FIA, instituído pela Lei nº 4.653, de 

03 de julho de 1992; 

 

XIX - denúncias de todas as formas 

de ação, omissão, negligência, 

discriminação, excludência, 

exploração, violência, crueldade, 

opressão ou quaisquer violações de 

direito contra criança e/ou 

adolescente, acompanhando e 

fiscalizando a execução das medidas 


