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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 de 

junho de 2003. 
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.086 
 
 

Fica acrescido  no Art. 34 do Regimento Interno, um inciso 
e transforma seu parágrafo único em § 1º, acrescentando- 

lhe novos parágrafos. 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XXVI 
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução  nº l.600, 
de 11 de dezembro de 1991, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º O art. 34 do Regimento Interno aprovado 
pela Resolução 1.600, de 11.12.1991 fica acrescido de um 
inciso, e seu parágrafo único transformado em § 1º, 
acrescentando-lhe novos parágrafos com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 34............................................................. 
 
XIV – apreciar sugestão de elaboração legislativa 

apresentada por associações ou órgãos de classe, sindicatos 
ou outras entidades organizadas da sociedade civil, com 
exceção dos partidos políticos e, se pertinente, transformá-
la em proposição legislativa a ser submetida ao Plenário da 
Assembléia Legislativa. 

 
§ 1º..................................................................... 
 
§2 º Para a apresentação de sugestão de 

elaboração legislativa é exigida da entidade a que se refere 
o inciso XIV deste artigo: 

 
I – registro, em cartório de títulos e documentos 

ou em órgão do Ministério do Trabalho; 
 
II – documento que comprove a composição de 

sua diretoria e indique seus responsáveis judicial e 
extrajudicialmente, à época da apresentação da sugestão. 

 
§ 3° A sugestão será apresentada ao Protocolo 

Geral da Assembléia e, depois de lida, distribuída à 

Comissão Permanente específica para o seu regular 
processamento. 

 
§ 4° A sugestão deverá tratar de um mesmo 

assunto, podendo, caso contrário, ser desdobrada pela 
Comissão em proposições autônomas para a tramitação em 
separado. 

§ 5° A sugestão de elaboração legislativa que 
receber parecer favorável da Comissão, será transformada 
em proposição legislativa de sua iniciativa, sendo 
encaminhada para regular tramitação, recebendo parecer 
contrário, será arquivado. 

 
§ 6° A sugestão de elaboração legislativa terá a 

mesma tramitação das demais proposições, obedecendo a 
sua numeração geral.” 
 

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

sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  02 de 
julho de 2003. 

 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.087 
 

 
Dispõe sobre o valor da bolsa de complementação 

educacional. 
 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XXVI 
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução  nº l.600, 
de 11 de dezembro de 1991, promulga a seguinte 
Resolução: 

 
Art. 1º O valor das bolsas de complementação 

educacional dos estagiários admitidos pela Assembléia 
Legislativa fica fixado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais) para estagiários de 3º grau e R$ 192,00 (cento e 
noventa e dois reais) para estagiários de 2º grau. 

 
Art. 2º Ficam revogados o Ato nº 2.389, de 

16.11.2000, e o artigo 1º, da Resolução n° 1.963, de 
05.9.2000. 

 
 


