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apresentada medida que visa à limitação de 
compras de produtos de primeira necessidade e 
indispensáveis ao enfrentamento da pandemia, 
tais como alimentos e álcool em gel. 
São também propostos direcionamentos para 
mitigar os efeitos econômicos e permitir a 
continuidade das ações na área cultural, que foi 
duramente atingida pela necessidade de 
cancelamento de espetáculos teatrais, shows, 
exposições e sessões de cinema, entre outros. 
 

Por fim, a proposição traz ainda um conjunto de 
medidas que buscam atenuar os impactos da 
pandemia nos grupos mais vulneráveis do ponto 
de vista socioeconômico, expostos mais 
drasticamente aos efeitos negativos do 
isolamento social e da diminuição das atividades 
econômicas. Esse universo abrange públicos 
muito heterogêneos, incluindo, entre outros, 
desde trabalhadores informais de baixa renda, 
empreendedores solidários, catadores de 
materiais recicláveis, agricultores familiares e 
pescadores artesanais e população em situação 
de rua até estudantes de baixa renda das 
escolas públicas estaduais que, com a 
interrupção das aulas, ficaram privados da 
alimentação fornecida pelas escolas. 
 

Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres 
Pares à presente proposição, por reconhecerem 
a importância que ela traduz e assim possamos 
atingir o máximo do interesse público. 
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ATO Nº 2865 
 

Constitui Comissão Especial para 
dar parecer sobre proposições de 
relevante interesse público, para 
efeito de posterior discussão e 
votação do Plenário. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, especialmente com fulcro no artigo 
57, II e no artigo 58, parágrafo único do 
Regimento Interno (Resolução 2.700 de 15 de 
julho de 2009); 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial para 
análise, apreciação e oferecimento de parecer 
quanto à constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade, técnica legislativa e mérito das 
seguintes proposições consideradas de 
relevante interesse público, para efeito de 
posterior discussão e votação do Plenário: Vetos 
totais apostos aos Projetos de Leis nºs 
202/2019, 271/2019, 800/2019 e 920/2019; 
Projetos de Lei nºs 193/2020, 195/2020, 
200/2020, 202/2020 e 239/2020. 
 

Art. 2º A Comissão Especial prevista no artigo 1º 
deste Ato fica composta da seguinte forma: 
 

Membros Efetivos  Membros suplentes 
Enivaldo dos Anjos  Janete de Sá 
Marcelo Santos   Doutor Hercules 
Euclerio Sampaio  Emilio Mameri 
Fabricio Gandini  Hudson Leal 
Adilson Espíndula  Dr. Rafael Favatto 
 

§ 1º Ficam designados os Deputados Enivaldo 
dos Anjos e Marcelo Santos para atuarem, 
respectivamente, como Presidente e Relator da 
Comissão Especial. 
 

§ 2º Excetua-se da designação prevista no § 1º a 
apreciação do Veto total aposto ao Projeto de 
Lei nº 202/2019 e do Projeto de Lei nº 
193/2020, no qual atuará como Presidente da 
Comissão o Deputado Euclerio Sampaio em 
razão de impedimento regimental do autor da 
proposição presidir ou relatar matéria da qual 
seja autor. 
 

Art. 3º Este ato entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de abril de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360032003300300035003A00540052004100

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360032003300390030003A00540052004100


