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10.648/2017; 10.650/2017; 10.667/2017; 

10.685/2017; 10.695/2017; 10.696/2017 

10.726/2017; 10.734/2017; 10.753/2017; 

10.735/2017; 10.759/2017; 10.760/2017; 

10.761/2017; 10.762/2017; 10.797/2018; 

10.799/2018; 10.802/2018; 10.804/2018; 

10.834/2018; 10.854/2018; 10.855/2018; 

10.857/2018; 10.864/2018; 10.865/2018; 

10.866/2018; 10.867/2018; 10.893/2018; 

10.896/2018; 10.897/2018; 10.898/2018; 

10.900/2018; 10.901/2018; 10.903/2018; 

10.905/2018; 10.911/2018; 10.929/2018; 

10.940/2018. 

 

Palácio Domingos Martins, em 04 de 

dezembro de 2018. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 046/2018 

 

Revoga a Resolução nº 5.895, de 

11.12.2018, que dispõe sobre a 

filiação da ALES à União Nacional 

dos Legislativos Estaduais-UNALE. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 5.895, de 

11.12.2018. 

 

Plenário Dirceu Cardoso, 12 de dezembro 

de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Apresentamos a presente proposição com o objetivo 

de revogar a Resolução nº 5.895, de 11.12.2018, que 

dispõe sobre a filiação da ALES à União Nacional 

dos Legislativos Estaduais-UNALE. 

 

Mesmo a Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo sendo uma das Casas Legislativas 

Estaduais mais econômicas do País. Mesmo a ALES 

estando com sua situação econômica e orçamentária 

regular e equilibrada no que se refere ao 

cumprimento das normas que regulam este tema, por 

conta da crise financeira por que passa o Governo 

Federal e muitos Estados Brasileiros, situação esta 

que pode futuramente afetar também a economia do 

Espírito Santo, resolveu, por questão de prudência, 

suspender a possibilidade imediata de sua filiação à 

UNALE. 

 
Diante do exposto, solicitamos às Deputadas e 

Deputados integrantes deste Poder o apoio necessário 

à aprovação deste projeto. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 047/2018 

 
Regulamenta as atividades do Fórum 

Permanente de Assuntos Pertinentes 

aos Servidores da Ales, instituído 

pelo Ato nº 1896, publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 

27.10.2015. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º As atividades do Fórum Permanente de 

Assuntos Pertinentes aos Servidores da Ales, 

instituído pelo Ato nº 1896, publicado no Diário do 

Poder Legislativo de 27.10.2015, com o objetivo de 

analisar, debater e propor ações que visem o 

aperfeiçoamento, a profissionalização e a solução de 

demandas relativas aos servidores deste Poder, 

passam a ser regulamentadas por esta Resolução. 

 
Art. 2º O Fórum Permanente de Assuntos 

Pertinentes aos Servidores da Ales será composto 

pelos seguintes membros: 

 
I - 01 (um) Deputado Estadual indicado pelo 

Presidente da Ales; 

 

II- Diretor Geral da Secretaria; 

 

III- Secretário de Gestão de Pessoas; 
 

IV - Procurador Geral; 
 

V - Secretário Geral da Mesa; 
 

VI - Secretário de Comunicação Social; 
 

VII - (02) dois representantes do Sindilegis/ES, 

sendo um indicado pela Diretoria do Sindicato e o 

outro eleito em Plenário dentre os servidores 

sindicalizados; 
 

VIII - 01 (um) representante da Arsal; 
 

IX - 02 (dois) representantes dos servidores 
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§ 1º Além dos membros indicados nos incisos I a IX 

do caput deste artigo serão indicados em Plenário 02 

(dois) servidores para ocupar os seguintes cargos: 

 

I - Secretário Geral; 

 

II - 1º Secretário. 

 

§ 2º O Fórum Permanente instituído por esta 

Resolução terá como Presidente o membro indicado 

no inciso I do caput deste artigo, que o presidirá 

durante o mandato da Mesa Diretora. 

 

§ 3º A indicação de que trata o inciso I do caput deste 

artigo deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados 

após a eleição da Mesa Diretora. 

 

§ 4º O Presidente da Ales será o Presidente de Honra 

e terá todas as prerrogativas inerentes à função de 

Presidente do Fórum. 

 

§ 5º As atribuições dos membros indicados nos 

incisos I e II do § 1º serão especificadas em 

regulamento próprio. 

 

§ 6º A critério dos membros do Fórum, outros 

servidores poderão ser convidados a integrá-lo, para 

colaboração e realização de trabalhos e análises 

relacionadas aos seus objetivos. 

 

§ 7º O desempenho de servidor na função de membro 

do Fórum Permanente de que trata esta Resolução 

não será remunerado, sendo considerado relevante 

serviço prestado à Ales, devendo constar em ficha 

funcional. 

 

§ 8º O mandato de membro do Fórum será de 02 

(dois) anos. 

 

Art. 3º O Fórum Permanente de Assuntos Pertinentes 

aos Servidores da Ales reunir-se-á, ordinariamente, 

01 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Presidente. 
 

Art. 4º As reuniões do Fórum terão a seguinte 

ordem: 
 

I - leitura e votação da ata elaborada na reunião 

anterior; 
 

II - apresentação da pauta e ordem de discussão dos 

assuntos a serem debatidos; 
 

III - elaboração da pauta da reunião seguinte. 
 

§ 1º A ata das reuniões será encaminhada através de 

meio eletrônico, aos membros do Fórum, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da data da última 

reunião. 
 

§ 2º Em cada reunião ordinária será franqueada a 

palavra a 05 (cinco) participantes que terão o prazo 

de até 05 (cinco) minutos para discutirem os temas 

em debate. 

 

Art. 5º Ordinariamente, as reuniões do Fórum serão 

realizadas no Plenário Dirceu Cardoso e terão 02 

(duas) horas de duração, podendo ser prorrogadas 

por solicitação dos seus membros. 

 

Art. 6º Ao Fórum Permanente de Assuntos 

Pertinentes aos Servidores da Ales compete: 

 

I - analisar, debater e propor melhorias e inovações 

relativas aos servidores; 

 

II - ouvir os servidores, entidades e associações, com 

o objetivo de reunir material técnico para análise e 

discussões no Fórum; 

 

III - debater as propostas; 

 

IV - propor à Mesa Diretora soluções para as 

referidas demandas. 

 

Art. 7º Para a realização das atividades 

desenvolvidas pelo Fórum Permanente de que trata 

esta Resolução será disponibilizado espaço físico e 

demais instrumentos que possibilitem o pleno 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Presidente do Fórum. 

 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 PALACIO DOMINGOS MARTINS, de  

de                      2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução propõe a 

regulamentação das atividades do Fórum Permanente 

de Assuntos Pertinentes aos Servidores da Ales, 

instituído pelo Ato nº 1896/15, com o objetivo de 

fortalecer esse importante espaço criado no âmbito 

deste Poder Legislativo e que atualmente tem servido 

de referência para outros órgãos do Estado, bem 

como para outras Assembleias do País, tendo se 

destacado, inclusive, no último congresso da 

FENALE, realizado em Gramado/RS, onde alguns 

membros do Fórum, a convite da Federação, foram 

apresentar as conquistas e avanços alcançados desde 
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Ressaltamos que o presente Projeto atende aos 

ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e das 

demais normas concernentes às finanças públicas, 

uma vez que não apresenta aptidão de gerar gastos. 

Ante ao exposto, temos a certeza de que essa nobre 

Casa Legislativa, apreciando o teor do presente 

Projeto e as razões que o justificam, apoiará e 

aprovará esta iniciativa. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 48/2018 

 

Altera a Resolução 2.890, de 23 de 

dezembro de 2010. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º O subitem 2.4, do Item 2, do Anexo III, da 

Resolução nº 2.890, de 27 de dezembro de 2010, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“ANEXO III (...) 

 

(...) 

 

2. (...) 

(...) 

 

 2.4 Atribuições: 

 Prestar consultoria, assessoria, 

orientação e assistência técnica à 

Mesa Diretora, aos Deputados, à 

Direção Geral da Secretaria, às 

Comissões Parlamentares e as 

unidades administrativas da 

Assembleia Legislativa, sugerindo 

alternativas para a ação Parlamentar e 

legiferante, pertinentes ao 

assessoramento técnico específico 

vinculado a respectiva área de 

formação superior exigida para o 

ingresso na carreira e emitir 

relatórios correspondentes; prestar 

assessoramento e consultoria à Mesa 

Diretora e aos Deputados durante a 

tramitação das proposições e nos 

procedimentos político 

parlamentares, nas áreas temáticas a 

que estejam vinculados; elaborar 

análise técnica das proposições, 

dentro da respectiva área de 

formação superior exigida para o 

ingresso na carreira, quando 

requerido; apoiar as atividades 

atinentes ao processo legislativo e 

acompanhar o andamento dos 

processos, prestando informações 

necessárias e regulares à tramitação 

das proposições legislativas, dentro 

da respectiva área de formação 

superior exigida para o ingresso na 

carreira; realizar pesquisas, prestar 

consultoria, elaborar relatórios das 

atividades desenvolvidas em cada 

área temática e instruir processos e 

preparo de informações; elaborar 

minutas de despachos e requerer 

diligências incidentes no processo, se 

necessário, visando a adequação da 

tramitação à necessidade técnica que 

a matéria exige; acompanhar 

propostas de outras instituições, 

dentro das respectivas áreas 

temáticas; apresentar estudos 

técnicos relativos à área de atuação, 

visando o aprimoramento das 

atividades, elaborar planos e 

sugestões de procedimentos visando 

à modernização dos serviços 

administrativos; acompanhar e 

assessorar reuniões, em matérias de 

sua especialidade, bem como realizar 

estudos técnicos de apoio às 

atividades institucionais e 

administrativas, quando solicitado; 

coordenar trabalhos de pesquisas e 

processamento de dados, serviços de 

informações e documentações e a 

criação de um núcleo de dados com a 

finalidade de reunir todos os 

pareceres, relatórios, notas técnicas, 

visando dar maior agilidade e 

confiabilidade aos trabalhos da 

categoria; traduzir e interpretar 

conteúdos de informações; manter 

dados estatísticos atualizados, com 

vistas à elaboração e execução 

orçamentária; planejar, implantar, 

coordenar e controlar projetos e 

trabalhos no âmbito da 

Administração no que se refere às 

suas respectivas áreas de atuação; 

examinar e fiscalizar o cumprimento 

do orçamento anual e acompanhar a 

execução orçamentária, inclusive 

quanto à abertura de créditos 

suplementares especiais e 

extraordinários, apresentar relatórios 

à autoridade competente das 

inspeções realizadas, apontando 

infrações e recomendando correções, 

quando for o caso; realizar inspeções 

preventivas nas áreas administrativas, 

financeiras, contábeis, patrimoniais, 

recursos humanos, saúde, informática 
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