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da Srª Deputada Fátima Couzi, na forma do 
relatório do Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
 
 Como vota o Sr. Deputado? 
 
 O SR. GRACIANO ESPÍNDULA – 
Com o Relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GEOVANI 
SILVA) – A Presidência também vota com o 
Relator. 
 
 Aprovado por unanimidade. 
 
 Assim a Comissão Especial de 
Inquérito indefere o requerimento apresentado 
pela nobre Deputada Fátima Couzi. 
 

Desde já convocamos os Srs. membros 
para a próxima reunião, que será na segunda-
feira, dia 27, às 18h, no Plenário Dirceu 
Cardoso, para darmos continuidade aos 
trâmites do processo relativo à Srª Deputada 
Fátima Couzi, com a leitura do relatório final. 

Determino à Secretaria que faça 
notificação à Srª Deputada Fátima Couzi 
através do Diário do Poder Legislativo, bem 
como de seus advogados. 

 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos da Comissão Especial 
de Inquérito. 

 
ESTÁ ENCERRRADA A REUNIÃO 

 

ATOS LEGISLATIVOS 

 

ATOS DA MESA 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.298 
 

Institui o Fórum Legislativo Permanente do 
Acompanhamento da Questão 

Energética no Estado do Espírito Santo. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas  pelo artigo 17, inciso 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução  nº l.600, de 11 de dezembro de 
1991, promulga a seguinte Resolução: 
  
Art. 1º Fica instituído o Fórum Legislativo 
Permanente do Acompanhamento da Questão 
Energética no Estado do Espírito Santo, 
devidamente denominado Fórum de 
Representação Permanente dos Deputados 
Estaduais e demais órgãos estaduais e 
sociedade civil organizada, sem fins lucrativos 
com sede e foro na Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Parágrafo único. Em função de sua atuação o 
Fórum será itinerante, podendo reunir-se em 
qualquer localidade do Estado para 
deliberações sobre os assuntos pertinentes 
causados sobre impactos energéticos. 
 
Art. 2º O Fórum tem como objetivo: 
 
I - acompanhar permanentemente os blecautes 
ocorridos no Estado do Espírito Santo; 
 
II - avaliar os problemas causados pela 
interrupção nas linhas de transmissão de 
energia elétrica; 
 
III - divulgar iniciativas e procedimentos 
legais e técnico-administrativos que possam 
contribuir e amenizar os problemas causados 
pelos apagões; 
 
IV - constatação dos prejuízos e fragilidades 
do sistema de energia elétrica que abastece o 
Estado; 
 
V - representar, na esfera federal, os interesses 
comuns ao Fórum Legislativo Permanente do 
Acompanhamento da Questão Energética no 
Estado do Espírito Santo; 
 
VI - propor sugestões e subsidiar a elaboração, 
a aprovação, a implementação, o 
acompanhamento e a avaliação do plano 
estadual de energia elétrica; 
 
 
VII - promover e articular o intercâmbio com 
o PROCON Estadual, a fim de solucionar 
problemas do consumidor oriundos dos 
blecautes ocorridos e que venham a ocorrer no 
Estado; 


