
 
 
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Resolução nº 47/2018 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo em destaque ao 

texto da matéria que deverão ser acolhidas por ocasião da promulgação. 

 

“PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47/2018 
 

Regulamenta as atividades do Fórum 

Permanente de Assuntos Pertinentes aos 

Servidores da Ales, instituído pelo Ato nº 

1.896, publicado no Diário do Poder 

Legislativo de 27.10.2015. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º As atividades do Fórum Permanente de Assuntos Pertinentes aos Servidores da Ales, 

instituído pelo Ato nº 1.896, publicado no Diário do Poder Legislativo de 27.10.2015, com o 

objetivo de analisar, debater e propor ações que visem ao aperfeiçoamento, à 

profissionalização e à 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; 
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IX - 02 (dois) representantes dos servidores aposentados e pensionistas eleitos em Plenário. 

 

§ 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 regulamentado 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 por 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. 
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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.” 

 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

ERICK MUSSO  

Presidente 
 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

Em 18 de dezembro de 2018.  

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 473/2018 
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