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Cristiane Lopes da Silva Santos

De: Carla Fernanda de Paula Silva <carla.silva@seg.es.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 17:35
Para: gerat-seg
Cc: Julio Cezar Campana Filho
Assunto: ENC: Solicitação de Devolução do Autógrafo de Lei nº 195-2021 - PL 

113-2021

Prezados,  
Providenciem a devolução dos autos conforme solicitado, anexando o referido e-mail nos autos do processo em 
tramite na alesdigital. Notifiquem-se,  à PGE, por e-mail, solicitando a devolução dos autos a essa GERAT; e ao 
Egrégio TJ/ES, encaminhando em anexo, o e-mail abaixo. Informando que a devolução está sendo feito à pedido da 
Secretaria Geral, e solicitando a interrupção do prazo. 
Atenciosamente,   
 
De: EDUARDO CASA GRANDE [mailto:eduardokasagrande@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 15:59 
Para: carla.silva@seg.es.gov.br 
Assunto: Solicitação de Devolução do Autógrafo de Lei nº 195-2021 - PL 113-2021 
 
À Sra. CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA 
Subsecretária da Secretaria de Estado de Governo - SEG. 
  

Senhora Subsecretária, 

Considerando que o Autógrafo nº /2021, referente ao Projeto de Lei nº 113/2021, de autoria do Egrégio Tribunal de 
Justiça do ES fora encaminhado ao Governo do Estado/GERAT/SEG, via ALES DIGITAL, com inexatidão no seu texto, 
visto que não foram inseridos no mesmo  anexos que constavam na Emenda parlamentar nº 12, aprovada pelo 
Plenário da ALES; 

Considerando ainda que a decisão sobre o teor do texto final do referido autógrafo fora objeto de amplo debate e 
acordo legislativo que contemplou a aprovação também dos citados anexos (que para verificação se encontram no 
Sistema Ales Digital, na parte referente ao Projeto de Lei nº 113/2021/Processo acessórios, Emenda 12/2021, de 
autoria do Sr. Deputado Marcos Garcia). 

Solicito, harmonicamente, a Vossa Senhoria que adote as providências necessárias junto aos setores pertinentes do 
Governo para devolver, via Ales Digital, o Projeto de Lei nº 113/2021 para a ALES, “por solicitação”, nos termos do § 
1º, Artigo 215, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, para que aqui sejam providenciadas as devidas 
retificações e autorizações legislativas regimentais, visando o reenvio pela ALES do referido autógrafo ao Governo 
do Estado. 

Respeitosamente 

  
Carlos Eduardo Casa Grande 
Secretário-Geral da Mesa 
Mat. 34908 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003400300034003A00540052004100, Documento 
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