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ATOS LEGISLATIVOS

*RESOLUÇÃO Nº 2.182

Altera dispositivos do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991.

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 O inciso II do artigo 40 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 40. (...)

II - (...)

d) ajustes, convenções e acordos,
inclusive internacionais;

(...)

j) políticas de integração com
parlamentos estaduais, federais e de
outros países.

(...).”(NR)

Art. 2º O artigo 41 do Regimento Interno passa a
vigorar com acréscimo dos seguintes incisos:

“Art. 41. (...)

XX - programas de integração
econômica com os Estados e outros
países, especialmente os da América
Latina, e com prioridade os do Mercado
Comum dos Países do Cone Sul -
MERCOSUL;

XXI - implantação de acordos
internacionais referentes às normas
técnicas e aos assuntos de políticas
macroeconômica, fiscal, aduaneira,
comercial e industrial.”(NR)

Art. 3º O artigo 43 do Regimento Interno fica
acrescido de 01 (um) inciso, com a seguinte redação:

“Art. 43. (...)

XXIII - programas de integração e
acordos internacionais que versem
sobre assunto atinente a sua área de
atuação.”(NR)

Art. 4º O artigo 44 do Regimento Interno fica
acrescido de 01 (um) inciso, com a seguinte redação:

“Art. 44. (...)

VII - programas de integração cultural
e educacional com as unidades da
federação e com outros países.”(NR)

Art. 5º O inciso I do artigo 44-A do Regimento
Interno passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 44-A. (...)

I - assuntos relativos à ciência e à
tecnologia, inclusive programas e
projetos de intercâmbio e de integração
com outros Estados e países, na área de
atuação;

(...).” (NR)

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio Domingos Martins, em 17 de junho de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

* Reproduzida por ter sido publicada com incorreção.

RESOLUÇÃO Nº 2.185

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para
apurar as possíveis irregularidades envolvidas na

importação e no comércio de combustíveis no Estado
do Espírito Santo.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30, inciso
II e art. 49 do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº l.600, de 11 de dezembro de 1991,
promulga a seguinte Resolução:


