
 

RESOLUÇÃO Nº 2.067, DE 30 DE FEVEREIRO DE 2002 

Altera dispositivos do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa do 
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: 
  
Art. 1º O art. 8º da Resolução nº 1600, de 11 de dezembro de 
1991(Regimento Interno), passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 8º No primeiro ano de cada legislatura, a Assembléia reunir-se-
á, às quinze horas, em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, à 
hora regimental, para eleição dos membros da Mesa para o primeiro 
biênio e em 15 de dezembro do ano anterior à terceira sessão 
legislativa, para eleição dos membros da Mesa para o segundo 
biênio. 
  
§ 1º As reuniões marcadas para as datas fixadas neste artigo serão 
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando  recaírem 
em sábados, domingos ou feriados. 
  
§ 2º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente, se reeleito 
Deputado, ou, na sua falta, o Deputado mais idoso.” 
  

Art. 2º O art. 9º da Resolução nº 1600, de 11 de dezembro de 1991 
(Regimento Interno), passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 9º A eleição dos membros da Mesa far-se-á por escrutínio 
secreto, exigida maioria absoluta de votos  em primeiro escrutínio, e 
maioria simples em segundo, presente a maioria absoluta de 
Deputados, observadas as seguintes formalidades: 
  
I – registro, junto à Mesa, por chapa, de candidatos previamente 
escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares, 
respeitando, tanto quanto possível, o princípio da representação 
proporcional; 
  



II – confecção de cédulas únicas impressas, digitadas ou 
xerografadas, contendo as chapas completas; 
  
III – chamada nominal dos Deputados para votação; 
  
IV – entrega das sobrecartas rubricadas pelo Presidente da Mesa; 
  
V – utilização de cabina indevassável para colocação das cédulas 
em sobrecartas que resguardem o sigilo do voto; 
  
VI – colocação das sobrecartas na urna à vista do Plenário; 
  
VII – acompanhamento dos trabalhos da apuração, junto à Mesa, por 
dois ou mais Deputados indicados à Presidência por  partidos ou 
blocos parlamentares diferentes; 
  
VIII -  abertura de urna, retirada e contagem das sobrecartas pelo 2º 
Secretário, que anunciará ao Plenário o resultado; 
  
IX – apuração dos votos pelo Presidente; 
  
X – proclamação do resultado, em voz alta, pelo 1º Secretário; 
  
XI – anulação do voto que não seja efetivado por votação secreta; 
  
XII – anulação de voto cuja cédula não atenda ao disposto nos 
incisos I e II ou contenha marcas ou rasuras; 
  
XIII – redação, pelo 1º Secretário, e leitura, pelo Presidente, do 
boletim  de apuração organizado na ordem decrescente dos votos; 
  
XIV – realização de segundo escrutínio, para eleição da chapa mais 
votada, se no primeiro escrutínio não alcançar maioria absoluta; 
  
XV- eleição da chapa cujo Presidente for mais idoso, em caso de 
novo empate; 
  
XVI – proclamação do resultado final pelo Presidente e posse dos 
eleitos; 
  
XVII – a posse dos eleitos se dará em 1º de fevereiro, respeitado o 
previsto no § 1º do art. 8º. 
  

Art. 3º - O § 3º do art. 16 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  



“Art. 16 
...............................................................................................................
.......... 
  
§ 1º 
...............................................................................................................
................. 
  
§ 2º 
...............................................................................................................
................. 
  
§ 3º Os membros da Mesa e o Corregedor Geral da Assembléia 
Legislativa não poderão ser líderes partidários nem fazer parte de 
nenhuma comissão, exceto as de representação.” 

  
Art. 4º - Os incisos VIII e IX do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600/91, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

  
“Art. 145 
...............................................................................................................
........ 
  
§ 1º 
...............................................................................................................
................. 
  
I 
...............................................................................................................
...................... 
  
II 
...............................................................................................................
.................... 
  
III 
...............................................................................................................
................... 
  
IV 
...............................................................................................................
................... 
  
V............................................................................................................
........................ 
  



VI...........................................................................................................
........................ 
             
§ 2º 
...............................................................................................................
................. 
  
I 
...............................................................................................................
...................... 
  
II 
...............................................................................................................
.................... 
  
III 
...............................................................................................................
................... 
  
IV 
...............................................................................................................
................... 
  
V............................................................................................................
........................ 
  
VI...........................................................................................................
........................ 
  
VII..........................................................................................................
....................... 
  
VIII – nomeação de Conselheiro para o Tribunal de Contas na forma 
do art. 74, § 2º, II, da Constituição Estadual. 
  
IX – aprovação da exoneração do Procurador Geral de Justiça, nos 
termos do art. 56, XXII, da Constituição Estadual.” 

             
Art. 5º O art. 199 do regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600/91, passa a vigorar com a seguinte redação: 

             
“Art. 199 A votação pro escrutínio secreto proceder-se-á através de 
cédulas impressas, contendo as palavras “SIM” ou “NÃO”, exceto 
para o caso de eleição da Mesa em que se procederá de acordo com 
o art. 9º.” 

             
Art. 6º Esta Resolução entra no dia 1º de fevereiro de 2003. 



  
Palácio Domingos Martins, em 30 de fevereiro de 2002. 

  
CLÁUDIO VEREZA 

Presidente 
  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

  
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
  

Este texto não substitui o original publicado no DPL de 30.12.2002. 


