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ATO Nº 127 

 
Autoriza a formação da Frente Parlamentar Para 

Valorização e Defesa da Vida e da Família no 
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 07/2018 do Deputado 
Esmael de Almeida e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 07 de março de 2018, 
resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente Parlamentar 
Para Valorização e Defesa da Vida e da Família no 
Estado do Espírito Santo, integrada pelos Deputados 
Esmael de Almeida, José Esmeraldo, Jamir Malini, 
Dary Pagung, Padre Honório, Luzia Toledo, Amaro 
Neto, Pr. Marcos Mansur, Bruno Lamas, Marcelo 
Santos, Gildevan Fernandes, Rafael Favatto, Dr. 
Hércules e outros que a ela, posteriormente, aderirem 
com os objetivos de: 
 
I - Acompanhar, colaborar e fiscalizar a política 
governamental, os projetos e programas direcionados 
à preservação, promoção e incentivo da proteção e 
garantia dos direitos constitucionais a vida, da família 
e da criança e do adolescente, manifestando-se 
quanto aos aspectos mais importantes de sua 
aplicabilidade e execução;  
 
II. Promover estudos, debates e encontros para propor 
inovações na legislação voltada à criação e avaliação 
de políticas públicas destinadas a proteção da vida, 
das famílias, das crianças e dos adolescentes e aos 
direitos constitucionais da educação, saúde e 
segurança, buscando aprimorar o processo 
legislativo; 
 
III. Trabalhar para aumentar a efetividade das 
políticas públicas, programas e mecanismos 
existentes e, quando necessário, desenvolver ou 
sugerir a adoção de outros mais apropriados ao 
desenvolvimento e promoção da proteção e garantia 
dos direitos constitucionais a vida, da família e da 
criança e do adolescente; 
 
IV. Articular-se com os órgãos do Poder Executivo 
Municipal e Federal, Poder Judiciário e Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo, da Assembleia 
Legislativa do Estado, bem como com as entidades 
empresariais, não governamentais e do Terceiro 
Setor, tendo em vista acompanhar e incentivar a 
adoção de políticas e ações de desenvolvimento da 
proteção e garantia dos direitos constitucionais a 
vida, da família e da criança e do adolescente; 
 
V. Aperfeiçoar as respectivas políticas nacionais, 
regionais e locais de apoio a proteção e garantia dos 
direitos constitucionais a vida, da família e da criança 
e do adolescente; 
 
VI. Promover, incentivar e lutar pelas políticas 
públicas voltadas a proteção e garantia dos direitos 
constitucionais a vida, da família e da criança e do 
adolescente; 
 

Frente Parlamentar Para Valorização e 
Defesa da Vida e da Família no Estado do Espírito 
Santo pretende atuar conjuntamente com a sociedade 
civil, apoiando as políticas públicas, os programas e 
as ações governamentais e não governamentais, 
visando: 
 
I - organizar o programa de atividades da Frente;  
 
II - zelar pelo bom funcionamento dos trabalhos de 
responsabilidades da Frente;  
 
III - estabelecer as diretrizes estratégicas de ações;  
 
IV - promover iniciativas que facilitem a 
integração entre a Frente e os diferentes 
segmentos da sociedade interessados no tema 
objeto da Frente;  
 
V - incentivar a difusão e a defesa dos ideais da 
Frente junto aos demais poderes;  
 
VI - interagir com as demais Frentes Parlamentares, 
em especial com as que lidam com assuntos a ela 
relacionados.  
 
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 Valorização e Defesa da Vida e da Família 
no 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. Identificador: 34003900300037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 08 de março de 2018 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de março de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 128 
 
Autoriza a formação da Frente Parlamentar Rota do 

Desenvolvimento. 
 

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 08/2018 do Deputado Dr. 
Rafael Favatto e outros, deferido na Sessão Ordinária 
realizada em 07 de março de 2018, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente Parlamentar 
Rota do Desenvolvimento, integrada pelos Deputados 
Dr. Rafael Favatto, Amaro Neto, Rodrigo Coelho do 
Carmo, Nunes, Eliana Dadalto, Jamir Malini, Marcos 
Bruno, Padre Honório, Dr. Hércules, Gildevan 
Fernandes, Sergio Majeski, Luzia Toledo, Bruno 
Lamas, Freitas e outros que a ela, posteriormente, 
aderirem com os objetivos de: debater ações que 
visem a integração política e empresarial com o 
comércio chinês por meio da CCDIBC  Câmara de 
Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil  
China. 
 
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 Rota do 
Desenvolvimento, 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 
07 de março de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário 

 

 

 

 
ATO Nº 129 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

janeiro de 1994, KLEBIANNE PIROVANI 
MARINHO, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Marcos Mansur, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 180425/2018. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de março de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 

ATO Nº 130 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 18/02/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ELAINE 
SILVA DO COUTO, matrícula nº 208156, Técnico 
Legislativo Sênior, ETLS. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de março de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 131 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, Identificador: 34003900300037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


