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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO SANTOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 149/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 
NETO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 
“Concede o Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor Carlos Augusto De Almeida Neto” 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 20 de novembro 
de 2019. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Carlos Augusto de Almeida Neto, nascido no Rio 
de Janeiro em 1987, mas residente no Espírito 
Santo há 30 anos, fixando suas raízes na Capital 
deste Estado. É Graduado em Comunicação 
Social, com especialização em Jornalismo, pela 
Universidade Federal do Espírito Santo em 2013. 

Atuou como repórter do jornal A Tribuna e 
como jornalista-chefe da Rádio América. 
Exerceu função de assessor de comunicação na 
Câmara dos Deputados e na vice-governadoria 
do Estado do Espírito Santo. Atuando de forma 
autônoma com o objetivo de resguardar o 
direito do cidadão de acesso à informação e 
liberdade de expressão, sendo sua 
representatividade marcada pela luta e 
dedicação à divulgação das notícias relevantes 
ao Estado onde reside. Atualmente é assessor 
de comunicação na Assembleia Legislativa, 
destacando-se pela coragem, zelo e 
comprometimento, tanto em sua vida 
particular, quanto em sua carreira profissional. 
 
 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.731 

 
Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 
nº 5.909, de 05 de fevereiro de 2019. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 15/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de 
2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.909, de 
05.02.2019, para, apurar as recorrentes 
denúncias de maus-tratos contra animais no 
Espírito Santo, inclusive com relatos recentes de 
cães mantidos amarrados, abandonados sem 
comida e sem proteção no bairro Jardim 
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Camburi e casos de gatos envenenados no 
Bairro São Pedro, em Vitória, fatos amplamente 
divulgados na imprensa local, ante o grande 
interesse da população que busca pelo término 
desses atos de crueldade contra animais 
indefesos.  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.732 

  
Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada pela Resolução nº 5.917, de 25 
de fevereiro de 2019, e aditado pela Resolução 

nº 5.954, de 19 de março de 2019. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
30, inciso II e art. 59 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 16/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 20 de novembro de 2019, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução nº 5.917, de 25.02.2019, e 
aditado pela Resolução nº 5.954 de 19.03.2019, 
por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, para,  
apurar e investigar denúncias a respeito da 
legalidade dos TCA 035/2018 - VALE S.A, TCA 
036/2018 - ArcelorMittal e da Licença de 
Operação 123/2018 - VALE S.A, e se atendem ao 
interesse público e aos princípios de proteção 
ao meio ambiente, bem como investigar a forma 
como o Instituto Estadual de Meio Ambiente 
(IEMA) libera projetos a serem executados e 
também investigar irregularidades na emissão 
dos chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.733 
  

Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 
nº 5.917, de 25 de fevereiro de 2019, e aditado 

pela Resolução nº 5.954, de 19 de março de 
2019. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 17/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de 
2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.917, de 
25.02.2019, e aditado pela Resolução nº 5.954, 
de 19. 03.2019, para, apurar e investigar 
denúncias a respeito da legalidade dos TCA 
035/2018 - VALE S.A, TCA 036/2018 - 
ArcelorMittal e da Licença de Operação 
123/2018 - VALE S.A, e se atendem ao interesse 
público e aos princípios de proteção ao meio 
ambiente, bem como investigar a forma como o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) 
libera projetos a serem executados e também 
investigar irregularidades na emissão dos 
chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 
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