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RESOLUÇÃO Nº 6.873 

 

Cria na, Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo – Ales, o espaço “Memória da 

Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na 

forma que especifica. 

 

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 criado, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, o espaço 

“Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, com o objetivo de ser exposta, 

permanentemente, a história da imprensa do nosso Estado, com atualização periódica, além de 

ser disponibilizado um banco de dados sobre as revistas e jornais dos municípios, antigos e 

atuais, divulgando-se também fotos de momentos históricos e de profissionais da área de 

comunicação que prestaram relevantes serviços por meio do exercício de suas atividades. 

 

Art. 2º O espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques” terá ainda como 

objetivo proporcionar aos profissionais da área de comunicação um ambiente próprio na Ales, 

devidamente equipado, tendo em vista a relevância das atividades que exercem para todos os 

Poderes, Órgãos e População Capixaba. 

 

Art 3º O espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques” será vinculado à 

Presidência, que poderá designar a responsabilidade da gestão do espaço para outro 

órgão/setor da Ales, por meio da publicação de ato no Diário do Poder Legislativo, dentre 

outros meios legais. 

 

Parágrafo único. Servidores do atual quadro funcional da Ales serão lotados no espaço, de 

acordo com o necessário e observando-se as respectivas atribuições, devendo ser utilizados, 

preferencialmente, equipamentos já existentes, com o intuito de não gerar aumento de 

despesas para a Ales. 

 

Art. 4º O espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques” deverá iniciar o seu 

funcionamento no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação 

dapresente Resolução. 
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 13 de julho de 2020. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  
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