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RESOLUÇÃO Nº 5.150 

 

Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 

Especial, criada pela Resolução nº 4.112, de 16 de 

setembro de 2015, para apreciar, analisar, investigar 

e buscar alternativas sustentáveis para a coleta, 

tratamento e destinação dos resíduos sólidos no 

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, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 137/2017, na Sessão 

Ordinária do dia 13 de novembro de 2017 promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 

Legislativa de 2018 (Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Oitava Legislatura), o prazo de 

funcionamento da Comissão Especial, criada pela 

Resolução nº 4.112, de 16 de setembro de 2015, para 

apreciar, analisar, investigar e buscar alternativas 

sustentáveis para a coleta, tratamento e destinação 

dos resíduos sólidos no Espírito Santo. 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.151 

 

Modifica dispositivos contraditórios da Resolução nº 

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

propondo alterações no texto vigente. 

 

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 caput do art. 112 da Resolução nº 2.700, de 

15 de julho de 2009, Regimento Interno, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 112. A Assembleia Legislativa 

poderá, uma vez por mês, destinar o Grande 

Expediente da sessão ordinária a 

comemorações e à discussão de assunto de 

excepcional relevância, ou poderá 

interromper os seus trabalhos, em qualquer 

fase da sessão, para recepcionar 

personalidades, por proposição do 

Presidente ou de Deputado, ouvido o 

Plenário.  

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º O art. 169 da Resolução nº 2.700, de 2009, 

passa a vigorar acrescido do § 2º, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 169. (...) 

 

§ 1º (...) 

 

§ 2º As emendas aos projetos de resolução 

em tramitação somente versarão sobre o 

tema central da proposição, sendo vedada 

qualquer emenda que altere dispositivos 

regimentais diversos.” (NR) 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.152 

 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010, transformando o cargo de Supervisor de 

Gabinete da Subdireção Geral da Secretaria no 

cargo de Supervisor do PROCON Assembleia e 

criando 12 (doze) vagas de estágio de 

complementação educacional, 01 (um) cargo de 

Assessor Sênior da Secretaria e 01 (um) cargo de 

Assessor Júnior da Secretaria para atendimento às 

demandas do PROCON Assembleia e da 

Procuradoria Especial da Mulher. 

 

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 transformado, na estrutura 

organizacional da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo - Ales, o cargo de provimento em 


