
 
Assembleia Legislativa 

Do Estado Espírito Santo 

ATO Nº 2827, DE 25 DE MARÇO DE 2020 
 

 
Constitui Comissões Especiais para 
dar pareceres 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 Ficam criadas as seguintes Comissões Especiais, para análise, 
apreciação e oferecimento de parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade, técnica legislativa e mérito de proposições consideradas de relevante 
interesse público, para efeito de posterior discussão e votação do Plenário.  

 
I – COMISSÃO ESPECIAL para apreciação do Projeto de Lei 

Complementar nº 16/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 51/2020 
que "Altera a redação do art. 40 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 
2004" a fim de modificar a alíquota da contribuição mensal compulsória 
(patronal) dos Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, inclusive Tribunal de 
Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública de 22% (vinte e dois por 
cento) para 14% (quatorze por cento), que é cobrada no âmbito do Regime 
Próprio de Previdência Social, que será composta pelos seguintes Deputados:  

a) Marcelo Santos – presidente;  

b) Enivaldo dos Anjos – titular e relator;  

c) Freitas – titular;  

d) Janete de Sá – titular;  

e) Doutor Hércules – titular  

f) Euclério Sampaio – suplente  

g) Raquel Lessa – suplente  

h) Emilio Mameri – suplente  

i) Hudson Leal – suplente  

j) Dr. Rafael Favatto – suplente  

 



II – COMISSÃO ESPECIAL para apreciação do Projeto de Lei 
Complementar nº 17/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 52/2020 
que dispõe sobre procedimentos para contratações e outras medidas para 
enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência 
decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo 
Estadual.  

a) Freitas – presidente;  

b) Euclério Sampaio – titular e relator  

c) Enivaldo dos Anjos – titular  

d) Marcelo Santos – titular  

e) Dr. Rafael Favatto – titular  

f) Raquel Lessa – suplente  

g) Doutor Hércules – suplente  

h) Emilio Mameri – suplente  

i) Hudson Leal – suplente  

j) Janete de Sá – suplente  

III – COMISSÃO ESPECIAL para apreciação Projeto de Lei 
Complementar nº 18/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº /2020 que 
altera a legislação de fundos públicos para autorizar a reversão, ao Tesouro 
Estadual, do superávit financeiro de recursos vinculados e dá outras 
providências.  

a) Hudson Leal – presidente;  

b) Emilio Mameri – titular e relator;  

c) Marcelo Santos – titular;  

d) Freitas – titular;  

e) Enivaldo dos Anjos – titular;  

f) Euclério Sampaio – suplente;  

g) Doutor Hércules – suplente;  

h) Janete de Sá – suplente;  

i) Raquel Lessa – suplente; 

j) Dr. Rafael Favatto – suplente;  

 

IV – COMISSÃO ESPECIAL para apreciação da Mensagem 
Governamental nº50/2020 que encaminha solicitação de reconhecimento de 
estado de calamidade pública no Estado do ES.  

a) Enivaldo dos Anjos – Presidente;  

b) Freitas – titular e relator;  

c) Marcelo Santos – titular;  

d) Raquel Lessa – titular;  



e) Dary Pagung – titular;  

f) Euclério Sampaio – suplente;  

g) Doutor Hércules – suplente;  

h) Emilio Mameri – suplente;  

i) Hudson Leal – suplente; 

j) Dr. Rafael Favatto – suplente;  

 

Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação.  

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 de março de 2020.  
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 26/03/2020. 

 

 

 


