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ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.180

Altera os artigos 40, 179, 256 e 257
do Regimento Interno.

A MESA DA ASSEMBLÉIA 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 l.600, de 11 de dezembro de 1991,
promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Os artigos 40, 179, 256 e 257 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600, de
11.12.1991, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. (...)

II – mérito das proposições, no caso de:

a) competência dos poderes estaduais;

b) funcionalismo do Estado;

c) organização judiciária;

d) ajustes e acordos;

e) Polícia Militar;

f) licença ao Governador do Estado para
interromper o exercício das suas funções
ou ausentar-se do Estado ou do País;

g) pedido de sustação de processo judicial
contra Deputado;

h) perda de mandato;

i) divisão territorial e administrativa do
Estado.

III – (...)

IV – a admissibilidade da proposta de
emenda à Constituição do Estado.” (NR)

“Art. 179. A discussão prévia ocorrerá
quando a Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação concluir
pela inconstitucionalidade da proposição ou
inadmissibilidade de proposta de emenda
constitucional.” (NR)

“Art. 256. A proposta de emenda à
Constituição Estadual, após sua publicação,
permanecerá em discussão especial durante
03 (três) sessões ordinárias consecutivas para
o recebimento de emendas.

§ 1º Após a discussão especial, a proposta
será encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação para exame da admissibilidade.

§ 2º Sendo o parecer contrário, será lido
durante o expediente e publicado no Diário
do Poder Legislativo - DPL e incluído na
Ordem do Dia para discussão prévia, na
forma do artigo 179.

§ 3º Admitida, a proposta de emenda à
Constituição Estadual receberá parecer das
comissões permanentes que devam
pronunciar-se sobre as questões de mérito,
conforme sua competência regimental.

§ 4º Recebendo ou não emendas em qualquer
comissão, a proposta voltará à Comissão de
Justiça, Serviço Público e Redação para
parecer final.” (NR)

“Art. 257. As emendas somente serão
admitidas na fase de discussão especial e de
tramitação nas comissões permanentes,
exceto na fase de admissibilidade.” (NR)

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

Palácio Domingos Martins, em 15 de junho de 2004.
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1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 2.181

Cria Comissão Especial para discutir e
analisar e ao final propor medidas de inserção do
Estado, principalmente no Parlamento Capixaba.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 30,
inciso II, 47 e 48 do Regimento Interno, aprovado


