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contida no Requerimento nº 68/2019 do 

Deputado Sergio Majeski e outros, deferido 

na Sessão Ordinária realizada em 06 de 

fevereiro de 2019, resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 

Parlamentar para Discutir a Região 

Metropolitana na Grande Vitória, integrada pelos 

Deputados Sergio Majeski, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Dary Pagung, Hudson Leal, Janete 

de Sá, Euclério Sampaio, Doutor Hércules, Iriny 

Lopes, Enivaldo dos Anjos, e outros que a ela, 

posteriormente, aderirem, com o objetivo de 

debater, propor projetos e incentivar ações 

voltadas à região, em temas como educação, 

saúde, segurança, mobilidade urbana, 

saneamento básico, empregabilidade, acesso ao 

esporte, cultura, direito à cidadania, dentre 

outros. 

 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 

Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 

seu Presidente, e o Secretário Executivo. 

 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 

para Discutir a Região Metropolitana na Grande 

Vitória, conforme previsto na Constituição 

Federal, discutir e aprovar, entre seus 

integrantes, seu Regimento Interno e seus 

programas de ação e estratégias de atuação, que 

se submeterão às normas legais que regem à 

Administração Pública e regimentais que 

disciplinam a atividade legislativa. 

 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

LUCIANO MACHADO 

1º Secretário 

DR. EMILIO MAMERI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 298 

 

Autoriza a formação da Frente Parlamentar em 

Defesa e Apoio da Agricultura, da Agricultura 

Familiar e da Agricultura Orgânica do Estado do 

Espírito Santo. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais, especialmente as 

contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 

Interno e, tendo em vista a solicitação contida 

no Requerimento nº 69/2019 do Deputado 

Dary Pagung e outros, deferido na Sessão 

Ordinária realizada em 06 de fevereiro de 2019, 

resolve: 

 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 

Parlamentar em Defesa e Apoio da Agricultura, 

da Agricultura Familiar e da Agricultura 

Orgânica do Estado do Espírito Santo, integrada 

pelos Deputados Dary Pagung, Capitão 

Assunção, Adilson Espindula, Raquel Lessa, 

Luciano Machado, Enivaldo dos Anjos, Carlos 

Von, Alexandre Xambinho, Hudson Leal, 

Euclério Sampaio, Sergio Majeski, Renzo 

Vasconcelos, e outros que a ela, posteriormente, 

aderirem, com o objetivo de difundir e 

potencializar as ações do setor, haja vista que 

movimenta grande parte da economia do Estado. 

Promover ações com vistas a aprimorar a 

legislação estadual, de modo a fomentar o 

crescimento do setor agrícola. Apoiar à 

infraestrutura e serviços; assistência técnica e 

extensão rural; pesquisa; comercialização; 

legislação sanitária, previdenciária, comercial e 

tributária; cooperativismo e associativismo; 

educação, capacitação e profissionalização, e 

ainda, a agroindustrialização. 

 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 

Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 

seu Presidente, e o Secretário Executivo. 

 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 

Defesa e Apoio da Agricultura, da Agricultura 

Familiar e da Agricultura Orgânica do Estado do 

Espírito Santo, conforme previsto na 

Constituição Federal, discutir e aprovar, entre 

seus integrantes, seu Regimento Interno e seus 

programas de ação e estratégias de atuação, que 

se submeterão às normas legais que regem à 

Administração Pública e regimentais que 

disciplinam a atividade legislativa. 

 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 06 de fevereiro de 2019. 
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