
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº     /2018 

Denomina “Hélcio Joaquim Correa 

Mesquita”, a sala da Diretoria Legislativa  

da Procuradoria, localizada no andar térreo 

da torre administrativa da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 
Art. 1º Fica denominada “Hélcio Joaquim Correa Mesquita”, a sala da Diretoria 

Legislativa da Procuradoria, localizada no andar térreo da torre administrativa da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 23 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

RAQUEL LESSA 

1º Secretária 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
Hélcio Joaquim Correa Mesquita, natural do Município de Conceição da Barra -  

ES, Procurador Adjunto desta Casa de Leis, advogado militante com ampla atuação 

na área cível criminalista, servidor do Poder Judiciário - ES, Professor municipal, 

Desportista - Mestre de Karatê faixa preta 3º DAN.  

 

Atuou em várias Comissões Permanentes, Temporárias e de Inquérito neste Poder, 

valendo ainda ressaltar que no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, para 

apurar as recorrentes denúncias de maus tratos contra animais, recebeu elogios 

registrados nos anais desta Casa, por sua competência, presteza, compromisso, 

desvelo e elevado espírito público no que concerne ao desempenho de suas 

atividades realizadas no período da atuação na referida Comissão. 

 

Em sua atuação na esfera do Direito Criminal, como Procurador da Setorial 

Judicial, teve atuação destacada no atendimento aos detentos da Casa de Custódia 

em atendimento prestado a serviço da Comissão de Segurança e de Cidadania desta 

Casa de Leis. 

 

Tinha sempre um sorriso guardado para as pessoas de seu convívio, independente 

de como estava o seu dia.  Era casado com Angela Oberg Mesquita e teve quatro 

filhos: Hecleu, Ludmila, Hélcio e Victor.  

 

Carinhosamente sempre saudado pelos colegas como “Dr. Mesquita”, faleceu 

repentinamente no dia 25 de Outubro de 2017, deixando um grande vazio na 

Diretoria da Procuradoria. 

 

Diante do exposto, gostaríamos de contar com o apoio dos nobres pares à 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para prestarmos uma justa 

homenagem à esse servidor que tanto contribuiu para o desenvolvimento dos 

trabalhos desta Casa de Leis. 

 

 

] 

  


		2018-11-23T18:33:30-0200


		2018-11-26T08:34:13-0200


		2018-11-26T13:56:24-0200




