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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 052/15 

 

Institui a Comenda “JOSÉ MARIA 

PIMENTA”, a ser concedida pela 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo aos Servidores Ativos, 

Aposentados e Inativos. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução n° 1.600, de 11 de 

dezembro de 1991, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica instituída a Comenda “José 

Maria Pimenta” na Assembleia Legislativa, a ser 

concedida aos Servidores Ativos, Aposentados e 

Inativos que se destacaram na prestação de relevantes 

serviços prestados na Assembleia Legislativa, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 1º A Mesa da Assembleia Legislativa 

aprovará o nome do agraciado com a Comenda, 

mediante indicação de Deputado Estadual, 

acompanhada da justificativa, onde fique 

demonstrada a prestação de relevantes serviços 

sociais. 

 

§ 2º A entrega da Comenda ocorrerá, 

preferencialmente, em sessão solene da Assembleia 

Legislativa, realizada na semana comemorativa ao 

Dia do Funcionário Público. 

 

Art. 2º A forma insígnia e demais honrarias, 

a serem concedidas ao agraciado, serão definidas pela 

Mesa da Assembleia Legislativa em regulamento 

próprio. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, em 21 de agosto de 

2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Resolução que ora submetemos à 

apreciação dos ilustres Pares tem o objetivo de criar a 

Comenda “José Maria Pimenta”, servidor desta Casa 

desde 1972, quando a Assembleia Legislativa ainda 

funcionava na Cidade alta, ao lado do Palácio 

Anchieta.  

Atuou como auxiliar dos deputados e foi subdiretor-

geral da Assembleia, até ser designado para trabalhar 

no plenário da Casa, onde ficou conhecido como o 

“homem do tempo”, ou seja, o responsável pela 

marcação do tempo de discurso de cada deputado. 

Com a instalação do painel eletrônico, ele continuou 

no plenário, onde auxilia os parlamentares nos 

procedimentos legislativos e também a manter a 

ordem na sessão. 

Funcionário mais antigo da Casa, ele preside a 

Associação Representativa dos Servidores da 

Assembleia Legislativa (Arsal).  

Diante de todo o exposto, solicitamos aos nobres 

Pares a aprovação do presente Projeto de Resolução. 
 

(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.074 

 

Cria Comissão Especial, para analisar e investigar 

fato predeterminado de interesse público, referente à 

atuação e funcionamento do Ministério Público do 

Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 209/2015, na Sessão 

Ordinária do dia 26 de agosto de 2015, promulga a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 

composta de 03 (três) membros, para no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, analisar e 

investigar fato predeterminado de interesse público, 

referente à atuação e funcionamento do Ministério 

Público do Espírito Santo, especialmente a 

possibilidade da existência de irregularidades no 

pagamento de diárias aos Procuradores e  Promotores 

de Justiça e o possível recebimento irregular de 

vantagens e verbas indenizatórias por estes agentes; a 

possível existência de irregularidade nos contratos de 

aluguel assinados e pagos pelo órgão;  possível 

descumprimento à legislação no que se refere à 


