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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 077/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que Denomina 

“Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo 

Integral São Pedro - Dr. Agesandro da Costa Pereira 

(Escola Viva São Pedro - Dr. Agesandro da Costa 

Pereira)”, o “Centro Estadual de Ensino Médio em 

Tempo Integral São Pedro”.  

 

Este Projeto visa a prestar homenagem 

póstuma ao advogado, ex-presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB/ES, Dr. Agesandro da 

Costa Pereira, em reconhecimento a sua notável 

atuação em prol da justiça e dos interesses dos 

cidadãos capixabas, e pela importância na liderança 

da sociedade civil organizada na luta em defesa das 

instituições democráticas.  

 

A frente da OAB e no Fórum Reage 

Espírito Santo, a atuação do Dr. Agesandro da 

Costa Pereira foi essencial para o resgate das 

instituições públicas e contribuiu muito para virar 

uma página difícil da história do Estado, como um 

militante ativo e corajoso no campo da ética e da 

legalidade, trabalhando incansavelmente no 

combate à corrupção e ao crime organizado e 

participando ativamente na construção de uma 

nova história do Espírito Santo. 

 

A trajetória de vida do Dr. Agesandro, que 

foi professor do Curso de Direito da Universidade 

Federal do Espírito Santo - UFES e se dedicou, de 

modo exemplar, à formação técnica e cívica de 

seus discentes, é convergente com os valores do 

“Programa Escola Viva”, que coloca o projeto de 

vida dos estudantes no centro de suas 

preocupações, com vistas à geração de 

oportunidades para os seus alunos e à formação de 

cidadãos conscientes e ativos, protagonistas da 

própria história.  

 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 04 de junho de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 148/2018 
 

Denomina “Centro Estadual de 

Ensino Médio em Tempo Integral 

São Pedro - Dr. Agesandro da Costa 

Pereira (Escola Viva São Pedro - 

Dr. Agesandro da Costa Pereira)”, o 

“Centro Estadual de Ensino Médio 

em Tempo Integral São Pedro”. 

 

Art. 1º Fica denominado “Centro Estadual de Ensino 

Médio em Tempo Integral São Pedro - Dr. 

Agesandro da Costa Pereira (Escola Viva São Pedro 

- Dr. Agesandro da Costa Pereira)”, o “Centro 

Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral São 

Pedro”, situado no município de Vitória/ES. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 078/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Prorroga 

o prazo a que se refere o art. 1º da Lei nº 10.669, 

de 02 de junho de 2017”, que dispõe sobre a 

prorrogação do prazo de opção para aplicação do 

montante caucionado pelo Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. - 

BANDES, incidente sobre financiamentos relativos 

às operações realizadas com amparo na Lei n.º 

2.508, de 22/05/1970, referida no inciso III do art. 

4.º do Decreto n.º 3.174-R, de 14/12/2012. 
 

A extensão do prazo, até 30 de junho de 

2019, para exercer a opção de utilização da caução 

para o pagamento das despesas referentes a 

prestação de serviços de transporte marítimo 

internacional de contêineres e de transporte aéreo 

internacional de cargas gerais, tem o propósito de 

estimular a competitividade das operações de 

importação pelo Espírito Santo, diminuindo os 

custos de transporte, tendo em vista a permanência 

das condições nas quais as questões estruturais da 
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infraestrutura federal e capixaba (principalmente 

porto) oneram sobremaneira os fretes. 

 

Importante também destacar que esta 

proposta reflete o atendimento à demanda 

apresentada pelo Sindicato do Comércio de 

Exportação e Importação do Espírito Santo - 

Sindiex, conforme documento anexo. 

 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 04 de junho 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 149/2018 
 

Prorroga o prazo a que se refere o 

art. 1º da Lei nº 10.669, de 02 de 

junho de 2017. 

 

Art. 1º Fica prorrogado até 30 de junho de 2019 o 

prazo instituído pelo art. 1º da Lei da Lei nº 10.669, 

de 02 de junho de 2017, para exercício da opção 

prevista no inciso III do art. 4º do Decreto nº 3.174-

R, de 14 de dezembro de 2012, nos termos da Lei nº 

10.367, de 20 de maio de 2015. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 538 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 DESIGNAR a servidora efetiva LUCIANE 

ARAGÃO BARRETO DE SOUZA, matrícula nº 

200469, ocupante do cargo de Técnico Legislativo 

Júnior, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a 

execução do Contrato nº 013/2018, cujo objeto é a 

Contratação de fornecimento de vale transporte 

intermunicipal, em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 

8.666/93, e de acordo com a indicação da Secretaria 

de Gestão de Pessoas e ratificação da Subdireção 

Geral da Secretaria, processo nº 172451, onde não 

acarretará aumento de despesa para a ALES, tendo 

seus efeitos retroativos a data de início da vigência do 

Contrato. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

30 de maio de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 539 

 

Dispõe acerca da aprovação do Plano Anual de 

Auditoria Interna - PAAI 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a 

permanente adequação às modernas práticas de 

auditoria, de alinhar os métodos e técnicas de 

trabalho ao preconizado pelas entidades 

internacionais de auditoria e garantir a uniformidade 

de procedimentos; 

 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de 

Auditoria do Setor Público - NBASP e as Normas de 

Auditoria Governamental - NAG contemplam 

princípios fundamentais de auditoria do setor 

público; 

 

CONSIDERANDO o Plano Anual de Auditoria 

Interna - PAAI ser documento contendo a 

programação dos trabalhos de auditoria ordinária nas 

atividades da Administração, para o período de um 

ano; 

 

CONSIDERANDO a importância da Diretoria de 

Controle Interno para a eficiente gestão dos recursos 

públicos no âmbito desta Casa de Leis; 

 

CONSIDERANDO o objetivo da administração 

pública em cumprir os princípios norteadores da 

administração pública, assim como contribuir para a 

melhoria do desempenho desta administração, 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica aprovado e estabelecido Plano Anual de 

Auditoria Interna - (PAAI), para o exercício de 2018, 

tendo como objetivo acompanhar e avaliar a 

eficiência, eficácia e legalidade dos procedimentos de 

gestão e controle interno adotados pelas unidades da 

Assembleia Legislativa. 

 

Art. 2º A Diretoria de Controle Interno observará as 

medidas necessárias para a devida execução dos 
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trabalhos previstos no (PAAI) Plano Anual de 

Auditoria Interna. 

 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 540 

 

Dispõe sobre a Virtualização do 

Poder Legislativo, por meio da 

instituição, instrução, 

regulamentação e tramitação do 

Processo Legislativo Eletrônico - 

ALES DIGITAL no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales, e dá outras 

providências. 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais e 

regimentais, 
 

Considerando o disciplinamento contido na Lei 

Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006; 
 

Considerando o disposto na Medida Provisória nº 

2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que institui a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-

Brasil), para garantir a autenticidade, a integridade 

e a validade jurídica de documentos eletrônicos; 
 

Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 - Código de Processo Civil, prevê 

expressamente a possibilidade da instituição de 

processo eletrônico, bem como a prática de atos 

processuais de forma eletrônica; 
 

Considerando o disposto nos artigos 142 e 326-A da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 - 

Regimento Interno da Ales; 

 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 

DA VIRTUALIZAÇÃO DO PROCESSO 

LEGISLATIVO 
 

Art. 1º Fica instituído o Processo Legislativo 

Eletrônico - ALES DIGITAL e o uso do meio 

eletrônico na sua instrução e tramitação na forma do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales, deste Ato e dos 

demais atos normativos da Ales. 

 

§ 1º Aplica-se o disposto neste Ato às Proposições 

previstas no artigo 141, ao Processo Especial previsto 

nos artigos 228, 229, 230 e 231, e aos documentos 

dirigidos à Ales e/ou incluídos no Pequeno 

Expediente previstos nos incisos I e II do § 3º do 

artigo 116 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009 - Regimento Interno da Ales, conforme abaixo 

descrito: 

 

I - Proposições: 
 

a) Projeto de Resolução; 
 

b) Projeto de Lei; 
 

c) Projeto de Decreto Legislativo; 
 

d) Emenda à Constituição; 
 

e) Parecer; 
 

f) Requerimento; 
 

g) Emendas; 
 

h) Indicação; 
 

II - Processo Especial: 
 

a) Veto; 
 

III - documentos dirigidos à Ales e/ou incluídos no 

Pequeno Expediente: 
 

a) Ofícios; 
 

b) Memoriais; 
 

c) Convites; 
 

d) Abaixo-assinados para a criação de municípios; 
 

e) demais documentos relacionados à competência da 

Ales, previstos em lei ou no Regimento Interno. 
 

§ 2º Para o disposto neste Ato, considera-se: 
 

I - meio eletrônico: qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 

digitais; 
 

II - assinatura eletrônica: as seguintes formas de 

identificação inequívoca do signatário: 
 

a) assinatura digital baseada em certificado digital, de 

uso pessoal e intransferível, emitido por autoridade 

certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP-Brasil); 
 

b) mediante cadastro de usuário no Poder 

Legislativo, disciplinado por este Ato; 
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III - Processo Legislativo Eletrônico - ALES 

DIGITAL: conjunto de arquivos eletrônicos 

composto de peças, documentos e atos processuais 

que tramitam por meio eletrônico, desde a sua 

autuação até a sua conclusão, inclusive os respectivos 

despachos eletrônicos e documentos anexados; 

 

IV - Autores de Origem Interna: Deputados, Mesa 

Diretora e Comissões Permanentes e Temporárias 

que possuem iniciativa para apresentação de 

proposições e documentos relacionados à 

competência da Ales, previstos em lei ou no 

Regimento Interno da Ales; 

 

V - Autores de Origem Externa: 

 

a) Chefe de Poder ou Órgão: Governador do Estado, 

Presidente do Tribunal de Justiça, Procurador Geral 

de Justiça, Presidente do Tribunal de Contas e 

Defensor Público Geral, que possuem iniciativa para 

apresentação de proposições e documentos 

relacionados à competência da Ales, previstos em lei 

ou no Regimento Interno da Ales; 

 

b) Autores Diversos: qualquer interessado de origem 

externa não elencado na alínea “a” deste inciso, que 

encaminhe documentos relacionados à competência 

da Ales, previstos em lei ou no Regimento Interno da 

Ales; 

 

VI - Indisponibilidade Técnica: interrupção 

temporária de acesso ao ALES DIGITAL pelo Portal 

da Ales, certificada pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação - DTI, decorrente de manutenção 

programada, de falha nos equipamentos ou nos 

serviços de tecnologia da informação - TI providos 

pela Ales ou, ainda, de falha na conexão da Ales com 

a internet. 

 

Art. 2º O envio de proposições, de processo especial 

e de documentos em geral por meio eletrônico será 

admitido mediante uso de assinatura eletrônica, na 

forma do artigo 1º deste Ato, sendo obrigatório o 

credenciamento prévio no Poder Legislativo. 
 

Parágrafo único. A Vice-Presidência da Ales, por 

meio da Coordenação de Transparência, Inovação e 

Projetos Especiais, efetuará o credenciamento dos 

autores de origem interna e dos autores de origem 

externa, elencados na alínea “a” do inciso V do artigo 

1º deste Ato, mediante fornecimento da chave de 

acesso ao ALES DIGITAL, composta de login e 

senha, de modo a preservar o sigilo, a identificação e 

a autenticidade de suas comunicações. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS 
 

Art. 3º Os documentos externos, que originam ou 

não a formação de processo legislativo, conforme 

previsto no inciso III do § 1º do artigo 1º deste Ato e 

de autoria de origem externa, elencados na alínea “a” 

do inciso V do §2º do artigo 1º deste Ato, devem ser 

apresentados diretamente na unidade da Ales 

responsável pelo protocolo.  

 

Parágrafo único. Para protocolização de 

documentos diretamente na unidade da Ales 

responsável pelo protocolo, é de responsabilidade 

exclusiva do interessado apresentar qualquer 

documento: 

 

I - em papel: 

 

a) branco e não reciclado, no tamanho A4, na forma 

escrita em meio mecânico ou manual em letra de 

forma e com tinta escura preta ou azul; 

 

b) sem hachuras ou marcações com caneta 

salientadora, marca texto ou semelhantes; 

 

c) sem grampos, bailarinas, encadernações, espirais e 

outros elementos que impossibilitem ou dificultem a 

sua digitalização; 

 

II - em mídia digital: 

 

a) gravado de forma legível em mídia não regravável 

(CD-R ou DVD-R - Digital Versatile Disc 

Recordable), com sessão de gravação fechada de 

modo a não permitir a inclusão de novos dados, em 

quantas mídias forem necessárias para comportar a 

totalidade dos arquivos; 

 

b) gravado no formato PDF/A (Portable Document 

Format - ABNT NBR ISO 19005); 

 

c) assinado com certificação digital válida e 

reconhecida pela ICP-Brasil; as assinaturas devem 

estar incorporadas ao próprio arquivo PDF, não 

sendo admitido o recebimento de assinaturas em 

arquivos próprios; 

 

d) que permita a realização de pesquisas em seu 

conteúdo textual; 

 

e) preferencialmente, nas cores preto e branco; 

 

f) que possua resolução máxima de 300 dpi (dots per 

inch); 

 

g) que possua tamanho máximo de 300 KB por 

página; 

 

h) que possua tamanho máximo de 10MB por 

arquivo. 
 

Art. 4º Os autores de origem externa, elencados na 

alínea “a” do inciso V do § 2º do artigo 1º deste Ato, 

deverão aguardar a verificação e a conferência pela 

unidade responsável pelo protocolo junto à Ales dos 

requisitos previstos nos incisos I e II do parágrafo 
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único do artigo 3º, sob pena de não recebimento e 

descarte da documentação ou mídia digital. 

 

§ 1º Confirmado o atendimento dos requisitos 

previstos nos incisos I e II do parágrafo único do 

artigo 3º, os documentos em papel ou mídia digital 

serão protocolizados e devolvidos ao autor de origem 

externa, qualificado no inciso V do § 2º do artigo 1º 

deste Ato, cuja guarda e conservação é de sua inteira 

responsabilidade. 

 

§ 2º Caso a documentação ou mídia digital 

apresentada não atenda aos requisitos previstos nos 

incisos I e II do parágrafo único do artigo 3º, a 

unidade responsável pelo protocolo de documentos 

deverá recusá-la, devolvendo-a ao interessado, 

qualificado no inciso V do § 2º do artigo 1º deste 

Ato, para adequar a documentação em papel ou mídia 

digital. 

 

§ 3º A documentação ou mídia digital encaminhada a 

Ales por meio dos Correios e que não atenda aos 

requisitos previstos nos incisos I e II do parágrafo 

único do artigo 3º será recusada pela unidade 

responsável pelo protocolo de documentos, e 

devolvida ao remetente. 

 

Art. 5º Os objetos ou documentos físicos que fizerem 

parte de um processo legislativo eletrônico cuja 

conversão em arquivo eletrônico não seja 

tecnicamente possível serão identificados pela 

unidade responsável pelo protocolo junto à Ales com 

o número do protocolo eletrônico respectivo, ficando 

custodiado nesta unidade até o arquivamento do 

respectivo processo eletrônico, momento no qual 

deverá ser transferida a custodia para a unidade 

responsável pelo Arquivo Geral, até seu prazo final 

de vigência. 

 
Art. 6º Constatada a indisponibilidade técnica do 

sistema ALES DIGITAL pela DTI, o respectivo 

Diretor deverá emitir certidão de indisponibilidade 

assinada digitalmente, a ser veiculada no portal da 

Ales na internet. 

 
Parágrafo único. A ocorrência da indisponibilidade 

técnica do sistema ALES DIGITAL, devidamente 

certificada e veiculada no portal da Ales, quando 

verificada no último dia de prazo para a prática de ato 

no processo legislativo implicará prorrogação 

automática do respectivo prazo para o primeiro dia 

útil seguinte à resolução do problema. 

 
CAPÍTULO III 

DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO 

 
Art. 7º O processo legislativo eletrônico será 

formado a partir da autuação eletrônica de 

documentos digitalizados ou produzidos 

eletronicamente, enviados pelos autores de origem 

interna e externa, elencados nos incisos IV e V do § 

2º do artigo 1º deste Ato. 

 

§ 1º Os autores de origem interna e os autores de 

origem externa elencados na alínea “a” do inciso V 

do § 2º do artigo 1º utilizarão obrigatoriamente o 

ALES DIGITAL para o envio dos documentos 

produzidos eletronicamente, conforme o § 1º do 

artigo 1º deste Ato. 
 

§ 2º A autuação eletrônica do documento enviado por 

meio do ALES DIGITAL será efetuada pela 

Secretaria Geral da Mesa, de maneira cronológica e 

sequencial à data do seu envio, com autenticação 

garantida mediante assinatura digital. 
 

§ 3º Os documentos de que trata o caput deste artigo 

só estarão disponíveis para acesso da Secretaria Geral 

da Mesa após o número mínimo de assinaturas 

eletrônicas requeridas para autuação eletrônica pelos 

seus signatários. 
 

§ 4º Os anexos aos documentos de que trata o caput 

deste artigo deverão atender aos requisitos do inciso 

II do parágrafo único do artigo 3º deste Ato, sendo 

facultada a assinatura eletrônica.  
 

Art. 8º O processo legislativo eletrônico deve 

observar os seguintes requisitos: 
 

I - ser integralmente eletrônico, ressalvada a 

existência de documentos físicos vinculados ao 

processo, nos termos do artigo 5º deste Ato; 
 

II - ser formado de maneira cronológica e sequencial, 

com numeração contínua, não cabendo o 

desdobramento em volumes; 
 

III - possibilitar a visualização da numeração das 

páginas em todas as peças; 
 

IV - possibilitar a consulta a conjuntos segregados de 

peças do processo; 
 

V - permitir a vinculação entre processos, a ser 

utilizada nos casos de proposição acessória ou outras 

situações que requeiram a autuação de novo processo 

a partir de um principal, de modo a permitir a 

consulta a partir de qualquer um deles; 
 

VI - permitir a inserção de documentos digitalizados, 

com autenticação garantida mediante assinatura 

digital; 
 

VII - conter os registros dos atos do processo 

legislativo e movimentações, por meio de despacho 

eletrônico, com autenticação garantida mediante 

assinatura digital. 
 

Parágrafo único. Na autuação será gerada capa 

padronizada do processo legislativo eletrônico, 

contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 
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I - número e ano do processo; 

 

II - número e ano do protocolo; 

 

III - data e hora da autuação do processo; 

 

IV - tipo, número e ano do documento ou proposição; 

 

V - identificação do processo: Principal ou 

Acessório; 

 

VI - origem do Autor: Externo ou Interno; 

 

VII - Autor; 

 

VIII - data e hora do envio do documento pelo 

Autor; 

 

IX - ementa ou assunto. 

 

Art. 9º Os documentos produzidos eletronicamente 

ou digitalizados e inseridos no ALES DIGITAL, com 

a devida assinatura eletrônica, são considerados 

juridicamente válidos, autênticos e íntegros perante a 

Ales. 

 

Parágrafo único. Os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos com a 

devida certificação digital, pela Ales, têm a mesma 

força probante dos originais, ressalvada a alegação 

motivada e fundamentada de adulteração ocorrida 

antes ou durante o processo de digitalização. 

 

Art. 10. A DTI deverá assegurar que os processos 

legislativos eletrônicos sejam protegidos por sistemas 

eficazes de segurança de acesso e armazenados em 

meio que garanta a preservação e a integridade dos 

dados, sendo dispensada a formação de autos 

suplementares. 

 

Art. 11. A DTI assegurará, ainda, os meios de 

recuperação de dados em caso de perda de 

informação, bem como a preservação integral dos 

documentos e processos legislativos eletrônicos, 

incluindo cópias de segurança. 

 

Art. 12. O processo legislativo eletrônico, assim 

como o processo físico deverão obrigatoriamente ser 

cadastrados e tramitados na nova plataforma do 

sistema ALES DIGITAL, podendo, na hipótese de 

processo físico, ser exigido pela unidade remetente o 

respectivo recibo de entrega, que deve ser emitido 

pelo sistema. 
 

§ 1º Todas as peças processuais deverão ser 

produzidas e incluídas no sistema ALES DIGITAL, 

que irá gerar a respectiva numeração de forma 

automática servindo de parâmetro para referência. 

 

§ 2º Na hipótese de processos físicos, as peças 

referidas no § 1º deverão ser impressas e inseridas 

nos autos pelo seu signatário, que deverá inserir ainda 

a respectiva numeração sequencial de folhas do 

processo, rubricando cada uma delas. 

 

Art. 13. O apensamento de processo físico a autos 

eletrônicos deve ser precedido da conversão daquele 

para meio eletrônico, mediante digitalização, nos 

termos dispostos neste Ato. 

 

Art. 14. A retificação de documento juntado aos 

autos eletrônicos deverá gerar o respectivo registro 

eletrônico na solução de tecnologia da informação do 

ALES DIGITAL e somente poderá ser feita se 

atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

I - ser efetivada pelo próprio signatário do 

documento; 

 

II - quando o processo legislativo eletrônico estiver 

na unidade da Ales em que foi produzido o 

documento; 

 

III - especificamente para correção de erro material; 

 

IV - quando não houver documentos posteriores ao 

que será retificado. 

 

Art. 15. A solução de tecnologia da informação do 

ALES DIGITAL deve permitir a realização de atos 

simultâneos no processo eletrônico quando esses não 

implicarem prejuízo ao tratamento adequado das 

situações regimentais. 

 

Art. 16. A comunicação ao Poder Executivo dos atos 

e decisões tomadas no processo legislativo eletrônico 

será efetuada pelo ALES DIGITAL por meio de 

despacho eletrônico do Presidente da Ales, com 

autenticação garantida mediante assinatura digital. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo receberá o 

processo legislativo eletrônico, por meio do ALES 

DIGITAL, mediante a chave de acesso, nos termos 

do parágrafo único do artigo 2º deste Ato. 

 

Art. 17. Consideram-se realizados os atos do 

processo legislativo eletrônico no dia e hora de seu 

envio ao ALES DIGITAL, desde que estejam 

garantidos mediante assinatura digital. 

 

§ 1º Os prazos regimentais terão início no primeiro 

dia útil que seguir a data de envio ao ALES 

DIGITAL. 
 

§ 2º Quando o documento eletrônico for enviado para 

atender ao prazo regimental, serão considerados 

tempestivos os transmitidos até às 24 (vinte e quatro) 

horas do seu último dia. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ACESSO AO PROCESSO LEGISLATIVO 

ELETRÔNICO 
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Art. 18. O processo legislativo eletrônico estará 

disponível na íntegra na rede mundial de 

computadores, podendo ser acessado no sítio 

eletrônico da Ales na internet, no endereço 

www.al.es.gov.br. 

 

§ 1º Todos os documentos que compõem o processo 

legislativo eletrônico assinados digitalmente 

possuirão uma hash de identificação da pessoa que 

assinou o documento, contendo o nome, CPF, data e 

hora da assinatura, bem como o endereço para 

verificação de autenticidade do documento produzido 

pelo ALES DIGITAL. 

 

§ 2º O uso inadequado dos sistemas e informações 

disponibilizados pela Ales fica sujeito à apuração de 

responsabilidade penal, civil e administrativa, na 

forma da legislação em vigor. 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 19. A implantação do processo legislativo 

eletrônico estará concluído em 05 de junho de 2018, 

Dia Mundial do Meio Ambiente, cujos processos 

tramitarão exclusivamente em meio eletrônico, 

conforme estabelecido neste Ato. 
 

Art. 20. Os processos físicos que estejam em 

tramitação na data de implantação do processo 

eletrônico continuarão a tramitar em autos físicos, 

podendo ser convertidos para o meio eletrônico 

mediante digitalização, conforme estabelecido em ato 

normativo do Presidente da Ales. 

 

Art. 21. O ALES DIGITAL deve observar as 

competências, ritos e procedimentos descritos no 

Regimento Interno. 

 

Art. 22. Fica instituído o ALES DIGITAL como 

ferramenta oficial de controle e tramitação de 

documentos e processos no âmbito da Ales, 

ficando o Presidente da Ales autorizado a expedir 

os atos necessários à regulamentação e 

operacionalização deste Ato. 

 

Art. 23. O processo eletrônico poderá também ser 

adotado para o exercício da função administrativa, 

conforme a conveniência e oportunidade da 

Administração, a partir da seleção de uma ou mais 

classe e natureza de processo, que tramitarão 

exclusivamente em meio eletrônico, mediante 

regulamentação por ato do Presidente da Ales. 

 

Art. 24. Este Ato entra em vigor em 05 de junho 

de 2018. 

 

Art. 25. Fica revogado o Ato nº 1693, de 13 de 

setembro de 2017. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 

maio de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 541 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, CARLOS EDUARDO BUENO, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

182088/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 542 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, CELITO BAHIENSE 

BARREIRA JUNIOR, do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 

Deputado Rodrigo Coelho, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 182095/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

http://www.al.es.gov.br/
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ATO Nº 543 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, MIGUEL FRANCISCO DE 

ALMEIDA FILHO, do cargo em comissão de 

Técnico Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 

Deputado Da Vitória, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 182091/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 544 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, PAULO CESAR DE SA, do cargo 

em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 182094/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 545 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, CARLOS EDUARDO BUENO, para exercer 

o cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

182089/2018. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 546 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, CELITO BAHIENSE BARREIRA 

JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de 

Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 

Deputado Rodrigo Coelho, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

182093/2018. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 547 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, FLORENZA GASPARINI COSTA, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Da Vitória, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 182090/2018. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 548 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, NADINE SILVA ALVES, para exercer o 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 182096/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 549 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, WEBER VIANA PECANHA, para exercer o 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Marcos Mansur, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 182106/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 150 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 

 

 TORNAR INSUBSISTENTE o Resumo de 

Contrato de Complementação Educacional, publicado 

em 29/05/2018, que contratou o estagiário 

DOUGLAS EUGENIO VAREJÃO BAIA. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de junho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 151 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 

 

 RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela Lei 

Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 

informações da Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos (CGRH): 

 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20912701 
Andre Altoe 

Netto 
129 01 22/05/2018 22/05/2018 

20060201 

Angela 

Carolina de 

Oliveira 

Mendonca 

129 01 28/05/2018 28/05/2018 

20900001 
Christiane 

Vervloet 
129 03 28/05/2018 30/05/2018 

20313404 
Cleber Jose da 

Silva 
129 01 21/05/2018 21/05/2018 

20792301 
Delcio Tadeu 

Melotti 
129 01 18/05/2018 18/05/2018 

20878001 
Emma Sousa 

Machado 
129 07 25/05/2018 31/05/2018 

20794101 
Fabienne Silva 

Costa 
129 01 21/05/2018 21/05/2018 

20392602 
Fabio Andrade 

de Melo 
142 01 18/05/2018 18/05/2018 

20392602 
Fabio Andrade 

de Melo 
142 02 24/05/2008 25/05/2018 

01659301 

Hermenegilda 

Agrizzi da 

Silva 

129 30 16/05/2018 14/06/2018 

01660601 
Jose Adelson 

Biancardi 
129 03 28/05/2018 30/05/2018 

20880001 
Jovana de 

Freitas 
142 02 17/05/2018 18/05/2018 
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Rodrigues 

Canciglieri 

20786101 
Leonardo Luiz 

Alvarenga 
129 07 21/05/2018 27/05/2018 

20820202 
Leonardo 

Martins Zekel 
129 05 21/05/2018 25/05/2018 

20820202 
Leonardo 

Martins Zekel 
129 01 17/05/2018 17/05/2018 

20930301 
Lorena Martins 

Dias 
129 01 28/05/2018 28/05/2018 

20112001 

Luciana Maria 

Ferreira 

Oliveira de 

Souza 

129 01 28/05/2018 28/05/2018 

20928101 

Luiz Eduardo 

Ribeiro dos 

Santos 

129 01 28/05/2018 28/05/2018 

20928101 

Luiz Eduardo 

Ribeiro dos 

Santos 

129 01 29/05/2018 29/05/2018 

20139901 
Neuza Gomes 

de Souza 
129 01 25/05/2018 25/05/2018 

20392805 Patricia Bravin 129 01 29/05/2018 29/05/2018 

20787001 

Patricia Izabel 

Rodrigues 

Costa da Silva 

Freire 

129 15 09/05/2018 23/05/2018 

20073401 
Patricia Lima 

Pimentel Cristo 
129 01 21/05/2018 21/05/2018 

20800101 

Raquel Cristina 

Rudiger 

Dornelles 

129 01 25/05/2018 25/05/2018 

20800101 

Raquel Cristina 

Rudiger 

Dornelles 

129 01 28/05/2018 28/05/2018 

20832301 

Sabrina 

Guimaraes 

Aguiar 

Machado 

129 02 24/05/2018 25/05/2018 

20912104 
Sonia Cleia 

Damasceno 
129 03 22/05/2018 24/05/2018 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de junho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

PORTARIA Nº 152 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
 TRANSFERIR as férias regulamentares da 

servidora abaixo relacionada: 

 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

201062 
SIMONE 

VICTOR 
2018 

15/10/2018 

a 

29/10/2018 

05/06/2018 

a 

19/06/2018 

15 (quinze) 

dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de junho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO DO 1º TERMO DE 

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 

017/2017 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Termo de Apostilamento ao Contrato, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Contratada: LÍDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI - 

EPP. 

 

OBJETO: Repactuação do Contrato nº 017/2017, 

baseada na Convenção Coletiva de Trabalho de 

2018/2018, registrada no Ministério do Trabalho e 

Emprego em 21/02/2018 - ES000085/2018. 

 
VALOR: O valor do presente TERMO DE 

APOSTILAMENTO é de R$ 45.462,99 (quarenta e 

cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e 

noventa e nove centavos). 

 

VIGÊNCIA: O TERMO DE APOSTILAMENTO 

entra em vigor na data da assinatura, com efeitos 

retroativos a partir de 1º de janeiro de 2018. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37 

 

ATIVIDADE: 2001 

 

PROCESSO: 180616 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de junho de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico nº 026/2018 

Processo n° 173609/2017 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 026/2018, 

referente à contratação de empresa especializada e 

credenciada junto ao CBMES (Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado Espírito Santo) para manutenção 
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das portas corta-fogo do sistema de proteção contra 

incêndio, instaladas do edifício sede da Ales, que 

teve como resultado do lote único: Extintor ES 

Comércio e Serviços LTDA - ME (CNPJ nº 

20.249.673/0001-97), com valor total de R$ 9.347,00 

(nove mil, trezentos e quarenta e sete reais). 

 

Maiores informações através do e-mail: 

scl@al.es.gov.br ou pelo Tel.: (27) 3382-3874. 
 

 Vitória/ES, 05 de junho de 2018. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 06.06.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 DIA INTERNACIONAL DA 

FAMÍLIA 

Sessão Solene 

03h15 COMISSÃO DE SAÚDE Audiência Pública 

05h30 CPI SONEGAÇÃO DE 

TRIBUTOS 

Reunião Extraordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai mostrar como a gliricídia pode 

diminuir os custos de produção de coqueiro e ajudar na conservação do meio 

ambiente. A Gliricídia sepium se caracteriza como uma leguminosa arbórea 

perene considerada de múltiplo uso. A leguminosa tem um enraizamento 

profundo, alta tolerância à seca e alto teor de proteína que serve para 

alimentar os animais. 

08h00 STJ: STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o tema: “Principio da insignificância”. 

08h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual. 

12h00 COM A PALAVRA Colatinense eleito com mais de 40 mil votos e uma voz atuante de oposição 

ao governo na Assembleia. O deputado Josias da Vitória é o entrevistado do 

programa Com a Palavra. Ele fala sobre a Segurança Pública do Estado, da 

greve da Polícia Militar no início de 2017, de sua atuação ao longo dos quase 

quatro anos de mandato e de seus objetivos. 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 

Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em 

entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 

deficiência e a implantação do marco regulatório no País.  

13h00 DEDO DE PROSA Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais - A 

História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que descreve eras e entrevistas 

com pessoas que participaram de um momento importante da música 

capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus,  

muito utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

14h00 # CONFIRMA Sexo frágil. Quantas vezes você já ouviu essa expressão para definir as 

mulheres? Será que nos dias atuais, homens e mulheres precisam ter papéis 

definidos dentro de casa, no trabalho, na sociedade e no processo eleitoral? 

Para responder essas questões, o #Confirma desta semana quer debater com 

você, eleitor, a participação equilibrada de homens e mulheres na política e 

na sociedade. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual. 

18h00 COM A PALAVRA Colatinense eleito com mais de 40 mil votos e uma voz atuante de oposição 

ao governo na Assembleia. O deputado Josias da Vitória é o entrevistado do 

programa Com a Palavra. Ele fala sobre a Segurança Pública do Estado, da 

greve da Polícia Militar no início de 2017, de sua atuação ao longo dos quase 

quatro anos de mandato e de seus objetivos. 
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18h30 DEDO DE PROSA Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais - A 

História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que descreve eras e entrevistas 

com pessoas que participaram de um momento importante da música 

capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

19h00 COMISSÃO DE 

CIDADANIA 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba. 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com um 

novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu novo 

trabalho e um pouco da sua história na música. 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual. 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 
 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 

DE MAIO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Hudson Leal, Jamir Malini, Janete 

de Sá, Padre Honório,  Raquel Lessa e 

Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão.  
  

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria, a convite do presidente, 

a Senhora Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Há quorum para abertura da sessão, 

de acordo com o painel eletrônico. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e convido a Deputada Raquel Lessa para 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Solicito 

que todos fiquem de pé, aqueles que confiam e que 

acreditam em Deus. 
 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 128:1) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à Deputada Janete, que 

gentilmente se dispôs a fazer a leitura da ata. (Pausa) 

(A Senhora Deputada Janete de Sá 

procede à leitura da ata da 

quadragésima segunda sessão 

ordinária, realizada em 28 de maio 

de 2018) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à Deputada Raquel Lessa - 

e agradeço à Deputada Janete a leitura dinâmica da 

ata - que faça a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Primeira parte do Expediente, 

para simples despacho.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

01 - TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TCE - ES 

 

OFÍCIO N.º 1538/2018 

 

Protocolo(s): 06975/2018-8 

Assunto: Comunicação externa 

Criação: 24/05/2018  18:28 

Origem: GAP - Gabinete da Presidência 

 

Vitória, 24 de maio de 2018. 

 

Referência: Prestação de Contas Bimestral - 2º 

Bimestre de 2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, para 

apreciação dessa Augusta Casa de leis, a prestação de 

contas bimestral deste Tribunal de Contas, referente 

aos meses de Março e Abril de 2018. 

Atenciosamente, 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB 

FERREIRA PINTO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 
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ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

02 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

OFÍCIO N.º 115/2018 

 

Vitória, 28 de maio de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art.56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5º da lei n.º 7.457, 

de 31/03/2003, encaminhamos anexo o extrato do II 

Termo Aditivo ao termo de Acordo INVEST-ES 

051/2005, publicado no DIO/ES em 18/05/2018, e a 

respectiva fotocópia da publicação da Resolução do 

Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao 

Investimento no Estado do Espírito Santo - INVEST-

ES, relativa ao Termo em referência. 

Atenciosamente, 

 

BRUNO FUNCHAL 

Secretário de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES -  

CEP 29050-375 - CGC 27.080.571/0001-30 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Ao irritado presidente da 

Comissão de Finanças. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

03 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

OFÍCIO N.º 116/2018 

 

Vitória, 28 de maio de 2018. 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art.56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5º da lei n.º 7.457, 

de 31/03/2003, encaminhamos anexo o extrato do 

Termo de Acordo INVEST-ES 423/2018, publicado 

no DIO/ES em 18/05/2018, e a respectiva fotocópia 

da publicação da Resolução do Comitê de Avaliação 

do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado 

do Espírito Santo - INVEST-ES, relativa ao Termo 

em referência. 

 

BRUNO FUNCHAL 

Secretário de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES -  

CEP 29050-375 - CGC 27.080.571/0001-30 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Ao irritado presidente da 

Comissão de Finanças. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 04 - 

Mensagem n.º 073/2018, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei n.º 

143/2018, que autoriza o Poder Executivo alterar 

as condicionantes previstas na escritura pública 

de promessa de cessão de direito irrevogável e 

quitada e dação em pagamento, emitida em favor 

do Vitória Futebol Clube. Publicada 

integralmente no DPL do dia 30 de maio de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 05 - Projeto 

de Lei n.º 144/2018, da Deputada Luzia Toledo, 

que declara de utilidade pública o Instituto 

Grande Loja Maçônica do Estado, localizado no 

município de Vitória-ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61594&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PL/17573021052018-assinado.pdf#P61594  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 06 - Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 036/2018, da Deputada 

Eliana Dadalto, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Raimundo da Silva 

Siqueira. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61594&arquivo=Arquivo/Documents/PL/17573021052018-assinado.pdf#P61594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61594&arquivo=Arquivo/Documents/PL/17573021052018-assinado.pdf#P61594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61594&arquivo=Arquivo/Documents/PL/17573021052018-assinado.pdf#P61594
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61653&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PDL/09042325052018-assinado.pdf#P61653  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 07 - Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 037/2018, da Deputada 

Eliana Dadalto, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense a Sra. Oneize Maria Paranhos 

de Oliveira.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61498&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PDL/08414617052018-assinado.pdf#P61498  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 08 - Projeto 

de Resolução n.º 018/2018, da Mesa Diretora, que 

dá nova redação ao Art. 165-A da Resolução n.º 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

para adequação da apresentação dos 

Requerimentos de Congratulação e de Pesar ao 

Projeto “Ales Digital”. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61692&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PR/PR182018-29052018093153.pdf#P61692  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Segunda parte do Expediente, 

sujeita a deliberação. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 09 - Parecer 

n.º
 

110/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei Complementar n.º 037/2017, do Deputado 

Sergio Majeski, que altera a Lei Complementar 

n.º 287, de 16 de junho de 2004, que reorganiza a 

Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do 

Estado, e dá outras providências, vedando a 

possibilidade de contratação de novos 

procuradores na vacância dos cargos atuais. 

Publicado integralmente no DPL do dia 28 de 

maio de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 10 - Parecer 

n.º
 

100/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao  Projeto 

de Lei n.º 432/2017, do Deputado Euclério 

Sampaio, que proíbe influenciar, introduzir 

práticas sexuais ou praticar doutrinação sobre o 

assunto nas escolas no Estado. Publicado 

integralmente no DPL do dia 28 de maio de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 11 - Parecer 

n.º
 

111/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei n.º 026/2018, do Deputado Sergio Majeski, que 

regulamenta placas informativas colocadas em 

obras públicas realizadas pelo Governo do Estado, 

por Empreiteiras ou Concessionárias de Serviço 

Público. Publicado integralmente no DPL do dia 

28 de maio de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 12 - Parecer 

n.º
 

112/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei n.º 027/2018, do Deputado Sergio Majeski, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de 

ecodutos, juntamente com a instalação de cercas 

direcionais que possibilitem a segura transposição 

da fauna nas estradas, rodovias e ferrovias 

estaduais que atravessam áreas de florestas e 

unidades de conservação. Publicado integralmente 

no DPL do dia 28 de maio de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 13 - Parecer 

n.º
 

109/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei n.º 033/2018, do Deputado Sergio Majeski, que 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61653&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/09042325052018-assinado.pdf#P61653
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61653&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/09042325052018-assinado.pdf#P61653
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61653&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/09042325052018-assinado.pdf#P61653
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61498&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/08414617052018-assinado.pdf#P61498
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61498&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/08414617052018-assinado.pdf#P61498
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61498&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/08414617052018-assinado.pdf#P61498
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61692&arquivo=Arquivo/Documents/PR/PR182018-29052018093153.pdf#P61692
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61692&arquivo=Arquivo/Documents/PR/PR182018-29052018093153.pdf#P61692
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61692&arquivo=Arquivo/Documents/PR/PR182018-29052018093153.pdf#P61692
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acrescenta dispositivo à Lei n.º 10.179/2014, que 

trata da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

estabelecendo a criação de plano de redução de 

perdas e desperdício pelas distribuidoras de água 

do Estado. Publicado integralmente no DPL do 

dia 28 de maio de 2018. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, pela ordem! Gostaria de registrar meu 

voto contrário aos itens 9, 11, 12 e 13 e gostaria de 

justificar meu voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Dos anteriores ou do próximo que 

nós vamos botar em votação? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Está 

no item 9, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Está no 13. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - No 

13. Então, pode colocar em votação e, logo em 

seguida, eu gostaria de fazer a justificativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª me autoriza a colocar em 

votação? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Quem 

sou eu para autorizá-lo, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeço a V. Ex.ª. 

Em votação o item 13. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Bruno 

Lamas, contra o voto do Deputado Sergio Majeski, 

contra o voto do Deputado Hércules. 

Solicito ao trigésimo primeiro deputado, 

Casa Grande, que faça a retificação dos votos do 

deputado, de acordo com o requerimento dele, do 9... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 9, 11 

e 12. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao deputado 

para justificar o voto do 13.   

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Esses 

projetos, presidente, o primeiro que foi dado o 

despacho denegatório e a manutenção do despacho 

pela Mesa, que vedava a possibilidade de contratação 

de novos procuradores e a vacância dos cargos atuais. 

Nós justificamos já naquela época que existe um 

número excessivo de procuradores, muitos 

procuradores bons profissionais aqui na Assembleia, 

mas não há justificativa para uma Assembleia com 

trinta deputados, em um estado pequeno como o 

nosso, ter vinte e três procuradores. E na verdade se 

for aquilo que está legalizado pode ter até mais. É 

lamentável então que o projeto nem tramite.  

O outro projeto meu, que regulamenta as 

placas informativas, esse ainda é mais descabido que 

seja rejeitado. Esse projeto apenas obriga a que as 

placas nas obras constem muito claramente de quanto 

é o contrato, qual é a vigência, se houver aditivo que 

isso seja colocado no informativo e que tenha muito 

clara a quem a população recorra para ter 

informações precisas sobre aquela obra. Trata-se tão 

somente de um processo de transparência num 

momento em que a população desconfia de tudo e de 

todos.  

O projeto número 12 é um projeto que é 

sobre os ecodutos. Um projeto que já tramitou nesta 

Casa, mas foi vetado pelo governador, um projeto 

que não é inconstitucional, é uma luta das pessoas 

que trabalham com a questão ambiental no estado e 

lamentamos também o arquivamento.  

E esse 13, e agradeço aos deputados que 

votaram contrários ao arquivamento, esse item treze é 

para que as empresas de distribuidoras, notadamente 

a Cesan, que elas tenham um plano de utilização 

delas próprias da água. Porque hoje, por exemplo, se 

um consumidor desperdiça água, ele paga por isso. E 

se a empresa desperdiça através de falta de cuidados, 

de manutenção, quem paga é o contribuinte. Quer 

dizer, a empresa em si que gera ela própria a perda e 

que é pago pela sociedade, ela não é punida de forma 

nenhuma. Então, esse projeto nada mais era do que 

um projeto que obrigava as empresas distribuidoras a 

ter um plano de manejo. E muito claro sobre a 

questão da distribuição e do desperdício, mas 

lamentamos que esses projetos, todos eles altamente 

pertinentes, tenham sido arquivados.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto 

e José Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra para justificar 

voto a Deputada Janete de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

presidente, senhores deputados, quero concordar com 

a ideia do projeto que visa fazer um plano de redução 

de perdas e desperdícios pelas distribuidoras, mas 

entendo que realmente a matéria cabe ao Governo 

tratar desta questão e oriento o Deputado Sergio a 

fazer uma indicação nesse sentido ao Governo, 

endereçado à Cesan, porque de fato procede a 

preocupação do mesmo.  

Quero aproveitar este espaço que ainda me 

cabe para dizer que o governador acaba de declarar  

 

(...) situação de iminente perigo 

público, no setor capixaba da 

avicultura e da suinocultura, em 
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decorrência da notória situação de 

paralisação dos serviços de 

transporte rodoviário de cargas, com 

significativa crise de abastecimento 

de grãos e insumos, com prejuízo à 

produção, à vida e à alimentação de 

aves e suínos no nosso estado.  

 

Esse decreto se dá devido à paralisação dos 

transportes rodoviários de carga em todo o país, 

devido aos inúmeros transtornos decorrentes da 

paralisação das transportadoras rodoviárias de carga e 

especialmente no setor de avicultura e suinocultura. 

O que vai comprometer, essa paralisação está 

comprometendo a segurança alimentar, a saúde, a 

defesa sanitária e o meio ambiente. E o decreto tem 

no seu art. 2.º o seguinte teor:  
 

(...) a situação de iminente perigo 

público ora declarada autoriza a 

adoção de todas as medidas 

necessárias, à imediata resposta e 

solução da crise por parte do Poder 

Público, à situação ora vigente, e 

assegurar o retorno  à normalidade, 

tais como a requisição 

administrativa dos insumos (farelos), 

de propriedade particular, 

necessários ao reestabelecimento da 

regularidade da produção de 

alimentação animal no setor da 

avicultura e da suinocultura 

capixabas. 
 

Os proprietários do insumo, que são os 

produtores de frangos e de ovos, na área nossa de 

avicultura e suinocultura, Deputado Sergio, vão estar 

adquirindo esses produtos no porto de Tubarão. É um 

produto que está armazenado para outros clientes, 

mas o Estado, pela Constituição, pode fazer isso 

desde que seja comprado e, se não houver uma 

negociação plausível no preço, o próprio Estado vai 

intermediar essas discussões no sentido de garantir 

essa alimentação por um decreto chamado requisição 

administrativa desses insumos, que são farelo, ração 

alimentar, que estão nos silos do porto de Tubarão 

para outros clientes. É para exportação esse produto, 

mas está sendo requisitado administrativamente para 

que o nosso setor possa alimentar as aves e a 

suinocultura, hoje ameaçada de canibalismo e de 

morte por conta da falta de alimento. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Marcelo Santos e 

Rodrigo Coelho)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Continue a leitura, por favor, 1.ª 

secretária. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 14 - Parecer 

n.º
 

099/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei n.º 038/2018, da Deputada Raquel Lessa, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de creches, 

berçários, escolas maternais e similares da rede 

pública e privada submeterem monitores, 

professores e demais funcionários que tenham 

contato direto com alunos a exames psicológicos 

periódicos. Publicado integralmente no DPL do 

dia 28 de maio de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 15 - Parecer 

n.º
 

102/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei n.º 048/2018, do Deputado Euclério Sampaio, 

que dispõe sobre o peticionamento eletrônico de 

recursos junto ao Departamento Estadual de 

Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES e adota 

outras providências. Publicado integralmente no 

DPL do dia 28 de maio de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 16 - Parecer 

n.º
 

090/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Lei n.º 75/2018, da Deputada Raquel Lessa, que 

torna obrigatória a inscrição do grupo sanguíneo 

e do fator RH nas fichas escolares dos alunos das 

redes pública e particular de ensino do Estado. 

Publicado integralmente no DPL do dia 28 de 

maio de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

  

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 17 - Parecer 

n.º
 

106/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao  Projeto 

de Resolução n.º 53/2017, do Deputado Amaro 

Neto, que estabelece a obrigatoriedade dos 

veículos utilizados pelo Poder Legislativo do 

Estado do Espírito Santo, serem emplacados no 

Estado. Publicado integralmente no DPL do dia 

28 de maio de 2018. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

  

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 18 - Parecer 

n.º
 

101/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao  Projeto 

de Resolução n.º 58/2017, do Deputado Sergio 

Majeski, que  altera a Resolução n.º 1.905, de 

11.12.1998, reduzindo o número de assessores por 

gabinete. Publicado integralmente no DPL do dia 

28 de maio de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Quero 

justificar o voto. Contra o meu voto e quero justificar 

o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nesse dezoito? (Parecer n.º 

101/2018)  
V. Ex.ª não permitiria que fossem lidos os 

outros e eu desse a palavra a V. Ex.ª? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Posso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Muito obrigado. Agradeço a V. 

Ex.ª. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 19 - 

Requerimento n.º 24/2018, da Comissão de 

Agricultura, de Sessão Solene, para entrega da 

Comenda do Mérito Agrícola, a realizar-se às 

14:00 horas, do dia 04 de julho, do corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=57407&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/RSE242018-09012018124925.pdf#P57407  
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

  

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 20 - 

Requerimento n.º 42/2018, do Deputado Hudson 

Leal, de Sessão Solene, em homenagem ao Dia 

Internacional do Cooperativismo, a realizar-se às 

19:00 horas, do dia 04 de julho, do corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=57422&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/RSE422018-10012018075941.pdf#P57422  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 21 - 

Requerimento n.º 23/2018, do Deputado Da 

Vitória, de Sessão Solene, em homenagem ao 

Anversário do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado, a realizar-se às 19:00 horas, do dia 09 de 

julho, do corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=57406&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/RSE232018-09012018124354.pdf#P57406  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

  

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 22 - 

Requerimento n.º 46/2018, do Deputado Marcos 

Mansur, de Sessão Solene, para entrega da 

Medalha Luiz Carlos de Oliveira, a realizar-se às 

19:00 horas, do dia 11 de julho, do corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=57444&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/RSE462018-16012018100433.pdf#P57444  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

  

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 23 - 

Requerimento n.º 50/2018, do Deputado Jamir 

Malini, de Sessão Solene, em comemoração ao 75 

Anos da Convenção CEMADES, a realizar-se às 

19:00 horas, do dia 12 de julho, do corrente ano. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57407&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE242018-09012018124925.pdf#P57407
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57407&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE242018-09012018124925.pdf#P57407
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57407&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE242018-09012018124925.pdf#P57407
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57422&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE422018-10012018075941.pdf#P57422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57422&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE422018-10012018075941.pdf#P57422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57422&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE422018-10012018075941.pdf#P57422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57406&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE232018-09012018124354.pdf#P57406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57406&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE232018-09012018124354.pdf#P57406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57406&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE232018-09012018124354.pdf#P57406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57444&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE462018-16012018100433.pdf#P57444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57444&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE462018-16012018100433.pdf#P57444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=57444&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/RSE462018-16012018100433.pdf#P57444
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=57598&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/RSE502018-05022018092521.pdf#P57598  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Também em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 24 - 

Indicação n.º 517/2018, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para 

tratamento de água e esgoto nas comunidades de 

Santa Clara e Criciúma, no município de 

Ibatiba/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61670&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/15583825052018-assinado.pdf#P61670  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 25 - 

Indicação n.º 518/2018, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para 

asfaltamento do trecho que liga o distrito de 

Juassuba a Itapeba, localizada no município de 

Ecoporanga/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61671&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16044525052018-assinado.pdf#P61671  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 26 - 

Indicação n.º 519/2018, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para retomada 

das obras do asfalto que liga os municípios de 

Ponto Belo a Ecoporanga/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61672&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16104425052018-assinado.pdf#P61672  

 

27 - Indicação n.º 520/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma torre repetidora de sinal para 

Telefonia Móvel e Internet 3G, na comunidade de 

Córrego Seco- Patrimônio de Santo Antônio, 

localizado no município de Santa Teresa/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61673&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16181325052018-assinado.pdf#P61673  

 

28 - Indicação n.º 521/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao Governador do Estado, para 

implantação de Telefonia Móvel e Internet 3G, na 

comunidade de Rio Quinze de Agosto, localizada 

no município de Santa Teresa/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61676&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16493125052018-assinado.pdf#P61676  

 

29 - Indicação n.º 522/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao Governador do Estado, para 

realização do serviço de tratamento de água e 

esgoto na comunidade de Richimond, no 

município de Vargem Alta/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61677&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/17021625052018-assinado.pdf#P61677  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

30 - Indicação n.º 523/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao Governador do Estado, para 

colocação de placas de sinalização na ES 357/ES 

448 estrada São Roque x Itaguaçu/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=61679&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/17222325052018-assinado.pdf#P61679  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Todas em discussão. (Pausa) 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Pela ordem, 

senhor presidente! Gostaria, após a fala do Deputado 
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Sergio Majeski, de justificar ou discutir a indicação 

da Deputada Luzia Toledo, mas eu aguardo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não havendo quem queira discutir, 

em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Vou conceder a palavra, primeiro para 

justificar voto, ao Deputado Sergio Majeski e, em 

homenagem à cortesia que ele teve com a Mesa, vou 

ceder cinco minutos e V. Ex.ª será em seguida com 

três minutos. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Muito obrigado, 

senhor presidente!  

Isso mostra toda a democracia que estamos 

vivendo no nosso país hoje. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - O meu 

projeto, que também aqui foi arquivado, reduz o 

número de comissionados na Assembleia. Não sei se 

perceberam, mas nessa greve dos caminhoneiros, o 

tempo inteiro as pessoas estão falando sobre redução 

de impostos e o alvo das críticas tem sido, 

principalmente, os políticos, as pessoas quase sempre 

dizendo que não aguentam mais pagar por tantas 

mordomias e gastos no Congresso, nas Assembleias, 

nas Câmaras. Então, seria uma ótima oportunidade, 

se este projeto tivesse tramitado, para a Assembleia 

mostrar o exemplo de que está preocupada realmente 

com o enxugamento de gastos. Os gastos maiores do 

poder público são de pessoal e de excesso de 

comissionados, sim. 

Em três anos de mandato, por trabalhar com 

um número reduzido de assessores, eu economizei 

um milhão e quinhentos mil reais em meu gabinete. 

Isso não é pouco dinheiro! Às vezes as pessoas falam 

assim: Ah, por que você não abre mão do seu 

salário? Não posso abrir mão do meu salário porque 

abri mão do meu trabalho como professor para me 

dedicar integralmente à função de deputado. E, se eu 

tivesse aberto mão do meu salário - imagine que eu 

fosse rico e pudesse fazer isso - e não tivesse feito um 

gabinete enxuto, não teria economizado 

absolutamente nada. Então, a economia que o poder 

público hoje, em grande parte, pode fazer é sim em 

pessoal. Seja o Congresso Nacional, que tem dez mil 

comissionados, sejam as Assembleias Legislativas, 

sejam as Secretarias de Governo, os Ministérios... 

Isso precisa, sim, ser revisto. 

Minha preocupação aqui era no sentido de 

dar à Assembleia, também, uma outra imagem. E 

mais do que nunca, agora que as acusações pesam de 

todos os lados contra nós políticos, que nos tornamos 

os grandes vilões para grande parte da sociedade, de 

mostrar que estamos, sim, preocupados com a 

questão dos gastos excessivos em todos os Poderes, 

não só no Legislativo, mas em todos os Poderes.  

Mas lamento e espero ter a oportunidade de 

voltar a apresentar este projeto novamente. Muito 

obrigado, presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Nós que agradecemos. 

Concedo a palavra ao Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente, muito rapidamente venho para discutir 

e justificar meu voto favorável às indicações da 

Deputada Luzia Toledo, indicações ao Governo do 

Estado.  

Primeiro, quero abordar aqui a indicação da 

Deputada ao Governo do Estado para as obras de 

asfaltamento que liga o Município de Ponto Belo a 

Ecoporanga. Ontem, ainda na Fase das Lideranças 

Partidárias, pela liderança do PSB, eu enaltecia o 

Governo Renato Casagrande por ter, em apenas 

quatro anos, Deputado José Esmeraldo, ter feito a 

ligação total de Ecoporanga, passando por Barra de 

São Francisco, fazendo o contorno de Barra do São 

Francisco, colocando de São Domingos a Colatina 

- uma estrada difícil, acidentada - concluindo toda 

ela, fazendo o contorno de Colatina, chegando a 

Vitória.  

Então, o morador de Ecoporanga para sair 

de Ecoporanga e chegar até Vitória, em quatro 

anos de Governo Renato Casagrande fez toda a 

estrada com dois belíssimos contornos, tendo 

iniciado de Ecoporanga para Ponto Belo. Teve o 

cuidado de fazer em dois projetos, licitando duas 

etapas da obra para que as obras se tornassem ágeis 

e pudessem ter tido o resultado daquela obra ainda 

nos quatro anos de Governo.  

A empresa A Madeira ganhou os dois 

trechos da obra, iniciou o primeiro trecho de 

Ecoporanga a Cotaxé, tendo concluído até 

Imburana e ficou o trecho de Cotaxé a Ponto Belo 

a ser feito. Pois até agora continua do mesmo jeito.  

Quero parabenizar a Deputada Luzia 

Toledo que está atenta com os investimentos 

estruturantes que precisam se dar no interior deste 

estado e pede encarecidamente ao Governo que 

reinicie as obras, que faça a retomada das obras. 

Porque dizer que tem mais de um bilhão no caixa 

do Governo, que são recursos para execução dessas 

obras, estamos cansados de saber. Só que nós 

queremos as obras concluídas. Porque dinheiro em 

caixa não resolve a situação da sociedade espírito-

santense, da sociedade capixaba. Nós precisamos 

das obras. Assim como a obra de Ecoporanga a 

Vitória hoje é um trânsito tranquilo, com contorno 

em Colatina e com contorno em Ecoporanga, nós 

precisamos da conclusão das obras de Ecoporanga 

até Ponto Belo. E nós aguardamos, com ansiedade, 

a retomada dessas obras. Assim como nós 

aguardamos, Deputada Luzia Toledo, 

ansiosamente, a instalação das telefonias com 

internet 3G, que V. Ex.ª também indica e que todo 

mundo sabe que é simples de fazer, agora não sabe 

por que não tem uma única telefonia móvel 
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instalada neste Governo ainda no estado do 

Espírito Santo.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  Não por isso.  

 

(Fase: Comunicações) 

 

Concedo a palavra ao Líder ad hoc do MDB, 

Hércules Silveira.  

Concedo a palavra ao Deputado Hércules 

Silveira.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputados e 

deputadas, povo que nos assiste na nossa TV Ales, 

nossa competente TV Ales, quero registrar - que 

ontem não tive oportunidade de registrar mais - o Dia 

Nacional da Luta pela Saúde da Mulher. Então, como 

ginecologista, eu sempre falo dessa questão da saúde 

da mulher, da importância dos exames preventivos, 

uma vez que o povo brasileiro não tem cultura 

preventiva. O povo brasileiro é assim, em média 

geral: só bota tranca na porta depois que o ladrão 

assalta sua casa. Então é importante a gente fazer a 

prevenção. A mulher deve fazer todo ano o seu 

preventivo de câncer de colo de útero, que 

inicialmente quase... O HPV que é um vírus que 

normalmente é transmitido através da relação sexual. 

Daí a importância do uso do preservativo.  

E hoje quero falar em hora propícia. 

Presidente, por gentileza. Presidente Marcelo Santos, 

eu já tinha combinado com o Presidente Erick e peço 

a V. Ex.ª que mantenha. Às 17h vem uma pessoa do 

Corpo de Bombeiros. Nesse momento, acenderemos 

um cigarro e vamos mostrar o dano que faz o cigarro 

no pulmão das pessoas. A Altina vai fumar um 

cigarro só aqui no plenário. Altina é a fusão de 

alcatrão com nicotina. Vamos mostrar como a pessoa 

fica com o pulmão, fumando apenas um cigarro. 

Vamos mostrar através de um cotonete como fica 

essa filtragem desse cigarro.  

Em 2016, foram consumidos 5,7 trilhões de 

cigarros em todo o mundo. Todo ano, cerca de 

novecentas mil pessoas morrem em decorrência do 

fumo, mesmo não sendo usuário do tabaco. Morrem 

por serem fumantes passivos. É aquele que está 

fumando e você está do lado, infelizmente, às vezes, 

isso acontece ainda. Às vezes, você não pode sair e é 

obrigado a fumar. Esse é o fumante passivo.  

O brasileiro fuma em média trezentos e trinta 

e três cigarros por ano. Sendo que este número chega 

a oitocentos e trinta e três nas camadas sociais de 

menor renda. Aproximadamente dezoito milhões e 

quinhentos e setenta e nove mil brasileiros, com mais 

de quinze anos, fumam diariamente. Isso realmente é 

lamentável. Entre crianças brasileiras de dez a 

quatorze anos, esse número chega a duzentos e sete 

mil fumantes. O fumo mata mil setecentos e 

cinquenta e um homens e mil cento e trinta mulheres, 

por semana, no Brasil. Vou repetir esse dado: o fumo 

mata mil setecentos e cinquenta e um homens e mil 

cento e trinta mulheres, por semana, no Brasil. Num 

total de duas mil, oitocentas e oitenta e uma vidas por 

semana. Por semana! Que benefício traz o cigarro? 

Não traz benefício nenhum!  

Se for falar com relação à saúde, você fica 

doente, você morre. Agora, se você ainda for pensar 

no bolso, dá um prejuízo muito grande porque o 

cigarro é muito caro.  Gaste o dinheiro com outra 

coisa, especialmente você que tem filho, gaste com 

seu filho.  

A mulher grávida, então, não pode nem 

pensar em fumar porque ela está levando nicotina 

para o filho que está no útero, que não nasceu ainda e 

está com esta droga que mata mais no mundo inteiro.  

Esta boneca aqui... Às 17h o presidente 

autorizou, vamos parar a sessão um pouquinho e 

colocar um cigarro na boca da Altina. Altina é 

alcatrão com nicotina. Depois vamos passar um 

cotonete e mostrar para vocês como fica o seu 

pulmão, você que é fumante. Isso um cigarro, 

imagina vários cigarros ou uma carteira de cigarro o 

ano todo, a vida inteira fumando.  

Deixe de fumar porque você naturalmente 

poderá viver mais.  

Então estamos nesta luta, nesta batalha, de 

mostrar que o fumo não traz benefício nenhum, só 

traz doença, só traz maleficio.  

Então, às 17h, conforme combinado com o 

presidente Marcelo - ele já concordou - um soldado 

do Corpo de Bombeiros estará aqui com um extintor 

de incêndio e neste momento acenderemos um 

cigarro e a Altina vai fumar para mostrar aos 

senhores o grande mal que é o cigarro. Obrigado, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Estou ainda em fase de análise, 

mas inclinado a atender o acordo que V. Ex.ª fez com 

o Deputado Erick Musso. 

Concedo a palavra ao Deputado Euclério 

Sampaio.  

Tendo declinado, ao Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

E, neste momento, anuncio que aceito o 

pedido do Deputado Hércules Silveira e confirmo o 

acordo entre ele e o deputado, Presidente Erick 

Musso.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Pastor Marcos 

Mansur) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

presidente, Deputado Alexandre Marcelo Santos, 

quero cumprimentar também, em nome dele, todos 

os nossos deputados e deputadas, sociedade que 

nos assiste pela TV Assembleia ao vivo, 

profissionais de imprensa, os nossos visitantes na 

galeria. 
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Presidente, tenho acompanhado 

atentamente o problema do nosso país. Também 

aqui no estado do Espírito Santo, no mesmo reflexo, 

o País parou por conta da paralisação dos nossos 

caminhoneiros. 

A percepção que temos dia a dia é do apoio 

da sociedade à causa da paralisação, que é o preço do 

combustível, especialmente o óleo diesel e a gasolina.  

Vimos, nos primeiros dias, alguns 

aproveitadores desta crise colocando gasolina 

praticamente a dez reais, aqui no estado também. 

Mas também estamos acompanhando a morosidade 

que é o nosso país para decisões. Não tem no mundo, 

como já falei, uma legislação igual no Brasil para 

cuidar dos tributos da sociedade.  

Hoje, os jornais amanheceram com uma 

esperança para o povo brasileiro e é sobre isso que 

quero falar.  

Passamos este mandato todo aqui, já estamos 

no final de mais um mandato, e a Câmara Federal 

fica na discussão para colocar na pauta a tão famosa 

reforma tributária.  

Deputado Nunes, o exemplo que temos em 

outros países, e sei que você acompanha muito a 

política tributária de outros países, é a que o Brasil já 

poderia ter adotado. Nós deveríamos ter uma 

simplificação dos tributos no nosso país, ia fazer até 

bem para a saúde do brasileiro porque é tanta lei que 

nem o tributarista consegue entender. Se for falar do 

leite, como falamos aqui um dia, no Espírito Santo é 

uma colcha de retalhos, porque tivemos uma 

discussão com as cooperativas. Quando vai discutir 

ICMS é uma atenção dos secretários da Fazenda 

porque se aumenta no estado, já tem outro estado que 

está atento e pode prejudicar o comércio do seu 

estado. Então, precisamos simplificar isso. 

Está aqui anunciando, o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, que pretende colocar em 

votação, nos próximos dias, a proposta de emenda à 

Constituição que estabelece a reforma tributária. 

Aleluia! Tomara que seja verdade, porque o povo 

brasileiro está atento. Como eu disse, já está 

apoiando a paralisação, mesmo sofrendo, mesmo 

tendo prejuízo, mesmo não tendo receita, os 

caminhoneiros, para poderem pagar o leite das 

crianças que estão em casa, mas estão dando a 

colaboração para o nosso povo brasileiro, para 

refletir, inclusive para enfrentar a grande imprensa, 

para enfrentar a rede de comunicação que, às vezes, 

vende que eles estão parando cargas vivas, parando 

oxigênio dos hospitais. Isso não aconteceu. Até o 

momento, não vimos grandes tumultos. Vimos uma 

paralisação solidária dos caminhoneiros, que serve, e 

quero aqui falar, porque sou um entusiasta nesse 

sentido, para que possamos colocar o nosso radar 

aceso e cobrarmos os nossos representantes no 

Congresso Nacional para discutir esse assunto.  

O relator da matéria é o Deputado Luiz 

Carlos Hauly, do PSDB, do Paraná. Ele apresentou 

um parecer preliminar sobre o texto em agosto de 

2017, vai fazer um ano agora. Parece que tudo na 

Câmara Federal tem obrigação de andar rastejando, 

pior do que tartaruga. O povo brasileiro precisa das 

decisões rápidas, a sociedade já não aguenta mais 

pagar tanto imposto. Quando se reduz o imposto, o 

reflexo no bolso do cidadão é quase nada. Para baixar 

quarenta e seis centavos no litro do óleo diesel 

fizeram um exercício danado e ainda vai ter que 

subsidiar para que isso possa acontecer, e ainda com 

prejuízo na Petrobras. Se essa regra fosse mais 

simples e objetiva, não estaríamos passando por isso. 

Então, é sobre isso, presidente, que quero 

chamar a atenção. Que possamos ter um novo 

momento no nosso país, e, se Deus quiser, vamos 

colaborar com isso. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Concedo a palavra ao Deputado 

Gilson dos Santos Lopes Filho. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

presidente, eu declino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Concedo a palavra ao Deputado 

Bruno Lamas. (Pausa) 

O Deputado Bruno Lamas se encontra num 

reservado da Assembleia, mas vai usar a palavra. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Agradeço 

a tolerância do Deputado Marcelo Santos. Estava 

conversando com o Prefeito Audifax Barcelos e 

programando uma ação em Nova Almeida. 

Quero repercutir, senhor presidente, a 

Comissão de Educação, o debate de hoje na 

Comissão de Educação. 

Hoje, Deputado Enivaldo dos Anjos, fiz 

prevalecer lá aquilo que V. Ex.ª faz e eu já pude 

assistir nas CPIs, nas comissões especiais, que é o 

respeito a esta Casa, e, principalmente, num nível 

elevado, democrático e republicano de debate. Foi 

isso o que aconteceu lá hoje. Quero explicar aos 

capixabas, até porque alguns colegas vieram me 

perguntar o que aconteceu na Comissão de Educação. 

O MEC baixou uma portaria há alguns dias 

proibindo no Brasil inteiro novos cursos de Medicina, 

com algumas justificativas, porém, sem dar nenhuma 

publicidade ao assunto, sem conversar com ninguém, 

sem informar a ninguém, apenas assinou essa portaria 

proibindo novos cursos de Medicina na nossa nação. 

Num período muito curto, o Deputado Bruno 

Lamas, junto com a nossa equipe de trabalho, 

trabalhou buscando informações sobre o assunto, e 

entramos com uma ação na Justiça Federal pedindo a 

anulação dessa portaria. Também fiz uma visita ao 

Ministério Público Federal para tornar público e 

dialogar sobre o assunto.  
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Em poucos dias, seguidos disso, já estamos 

sentados, de forma civilizada, dentro da Comissão de 

Educação da Assembleia, dialogando e debatendo o 

assunto. Aí eu faço algumas perguntas aos brasileiros 

e aos capixabas que nos assistem. Mas, antes disso, 

quero registrar o meu respeito, o meu carinho, a 

minha consideração a todos os médicos capixabas e 

médicos brasileiros. São verdadeiros anjos aqui na 

Terra, cuidando da nossa vida, da nossa saúde. 

O que está em discussão na Comissão de 

Educação não é se o médico está sendo maltratado, se 

as condições de trabalho dele são ruins ou se ele está 

sendo ameaçado, não tem segurança no seu posto de 

trabalho, até porque isso é inadmissível, não só para 

com os médicos, mas com professores e com todos os 

profissionais. 

O que está sendo discutido lá é por que o 

MEC baixou essa portaria. E aí, hoje, recebemos, 

entre o Ministério Público Federal, se fez presente, e 

o presidente do CRM. E aí, pasmem! Em uma das 

minhas perguntas, meu amigo Mansur, perguntei se o 

Conselho Regional de Medicina é a favor de que a 

ampliação de vagas para o curso de Medicina ocorra 

pelo menos na Universidade Federal do Espírito 

Santo, na Ufes, e ele disse que não! Que eles são 

contra! Que eles não querem mais curso de Medicina, 

não querem mais isso. O argumento é de que tem 

excesso de profissionais, de que o profissional é 

maltratado.  

Volto a dizer: estou aqui e agora passarei a 

ocupar esta tribuna para defender os médicos, a 

segurança dos médicos, a vida dos médicos. Mas não 

vou abrir mãos desse debate porque eu acho que não 

é correto ferir conceitos constitucionais, princípios 

constitucionais, entre eles o da Transparência. 

Perguntei ao CRM, Conselho Regional de 

Medicina do Espírito Santo, em quantos debates eles 

foram participar ou foram convidados a participar 

para o MEC tomar uma decisão dessas. A resposta 

foi: Nenhuma! Nenhuma! E aí a opinião deles é que 

tem que fechar. Não pode ter mais curso. 

Eu pergunto: uma cidade como a Serra, com 

seiscentos mil habitantes, não tem ainda nenhum 

curso de Medicina, vai ficar sem pelos próximos 

cinco anos? E o interior deste estado? E aí, 

defendendo o médico, a integridade do médico, eu 

pergunto: se não está faltando médico - porque eles 

dizem que está sobrando - por que fizeram o 

programa Mais Médico, trazendo médicos 

estrangeiros para o Brasil? Eu perguntei também: se 

o senhor conhecer um geriatra, algum cardiologista, 

neurologista, pediatra, pode trazer, porque as 

prefeituras estão contratando legalmente, 

imediatamente! Podem não concordar com a carga 

horária, com o salário, e com isso eu também não 

concordo. O médico precisa ser mais respeitado. 

Então, foi exatamente isso o que aconteceu 

na Comissão de Educação. O debate continua. Vamos 

fazer audiência pública, e o MEC tem que vir aqui, 

ao nosso estado, porque talvez o debate tenha 

começado aqui, e unicamente aqui no nosso estado, 

através da nossa Comissão de Educação, para dizer 

qual é a intenção dele com essa portaria absurda.  

E aí o Deputado Rodrigo fez lá uma boa 

ponderação. O ministro assinou a portaria proibindo 

novos cursos de Medicina e dois dias depois pediu 

exoneração do cargo. Isso é, no mínimo, suspeito.  

Então, foi esse o debate. Eu respeito os 

médicos e, agora, vou defender médico daqui desta 

tribuna, com muita veemência, mas quero fazer 

também esse debate com a sociedade, porque 

precisamos de mais médicos sim. Não podemos 

aceitar esse gesto do MEC, que vem goela abaixo, 

num país que tende a ser democrático, como o Brasil. 

Devolvo a palavra ao Deputado Marcelo 

Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Recebo a palavra de volta e a 

devolvo ao Deputado Sergio Majeski, pelo tempo 

regimental. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Primeiro, meus cumprimentos à Mesa, aos colegas 

presentes no plenário, aos assessores dos deputados 

que estão aqui, à imprensa, aos funcionários da Casa, 

àqueles que nos visitam nas galerias no dia de hoje. 

Ontem e há alguns dias aí a gente tem falado 

sobre essa questão da paralisação dos caminhoneiros. 

Antes de ontem, o Governo baixou normas cedendo 

mais às exigências iniciais dos caminhoneiros. 

Numa paralisação, numa greve, seja ela qual 

for - fui professor muito tempo, participei de várias 

greves-, quando você entra num movimento grevista 

é porque já se esgotaram todos os mecanismos de 

diálogo. E aí, aquilo que se está pleiteando passa a 

ser negociado, as duas partes precisam negociar até 

que se chegue a um acordo, Deputado Freitas, que 

normalmente não é o ideal, mas é aquilo que foi 

possível ser negociado naquele momento, para que o 

impasse acabe. É assim que funciona numa greve. 

Nesta greve, me parece que não tem uma 

liderança única. Então, o Governo tem que estar 

negociando com duas, com três, com quatro 

lideranças. E, longe de mim, estar aqui defendendo o 

Governo Temer, não é essa a situação. E o Governo 

cedeu, nos últimos tempos, diante da situação 

econômica do país, mais até do que eu imaginava que 

ele cederia. E agora está na hora de esse movimento 

ser repensado sim! 

Estamos próximos a uma calamidade aqui no 

estado do Espírito Santo e em outros estados. A 

questão envolvendo a avicultura e a suinocultura está 

à beira do absurdo completo! Espero que o decreto 

que o governador Paulo Hartung baixou e que a 

Deputada Janete leu aqui, espero que isso surta efeito 

imediato.  

Lá, em Santa Maria de Jetibá, que é minha 

terra natal, os avicultores já não sabem mais o que 

fazer, estão enlouquecendo, porque o município de 



Vitória-ES, quarta-feira, 06 de junho de 2018 Diário do Poder Legislativo - 23 

Santa Maria está entre os nove municípios que mais 

arrecada no Estado, é o segundo maior produtor de 

ovo do país, é um grande produtor de frango de corte, 

e os carros não estão conseguindo passar para buscar 

ração. 

Ontem, foi feito um comboio de quarenta 

caminhões que iam a Uberlândia para trazer soja. 

Tentaram negociar praticamente a noite inteira com 

os motoristas que estão paralisados ali na 262, e não 

lograram sucesso. Hoje, as quarenta carretas 

retornaram a Santa Maria novamente. E tanto os 

frangos de abate, quanto as galinhas de postura estão 

morrendo aos bandos. É uma coisa triste os vários 

vídeos que recebo todos os dia vindos de Santa 

Maria.  

Então, essa questão envolvendo a ração 

animal, se os caminhoneiros querem manter essa 

paralização, mas essa questão é quase que uma 

questão humanitária, porque, além do prejuízo que os 

avicultores terão - e, ao contrário do que muita gente 

imagina, vários desses avicultores são pequenos e 

médios, que trabalham com as suas famílias -, isso 

vai gerar praticamente a falência do município de 

Santa Maria de Jetibá e de outros municípios 

também, porque, para Domingos Martins, por 

exemplo, Afonso Cláudio, vários outros, é 

importante, mas Santa Maria depende maciçamente 

da avicultura.  

E como eu disse, é o nono município em 

arrecadação, vai gerar uma quebradeira naquele 

município, e isso não sensibiliza essas pessoas que 

estão organizando esse movimento. Então, esperamos 

mesmo que esse decreto do governador funcione e 

que funcione muito rapidamente, Deputada Eliana, 

porque o desespero, na cidade de Santa Maria de 

Jetibá, é imenso.  

Além do prejuízo que esses agricultores e 

avicultores terão, é claro que vai passar a faltar carne 

de frango e ovos no mercado, o que vai gerar 

disparada da inflação, existe um problema de saúde 

pública: com a quantidade de frangos e galinhas 

que estão morrendo, os avicultores não têm onde 

descartar isso. Isso pode gerar um problema 

seriíssimo de saúde pública para além de todos os 

problemas que já está gerando.  

Então, esperamos realmente que esse 

decreto funcione e fazemos um apelo aqui àqueles 

que estão ainda nessa organização da paralização: 

que repensem sobre as cargas de alimentação de 

animais, tanto para os avicultores quanto os 

suinocultores e outros! Isso precisa ser revisto pelo 

movimento grevista. Os caminhões carregados de 

farelos, os caminhões carregados de soja, de milho, 

precisam passar, Deputada Luzia. A questão está 

desesperadora!  

Essa é uma questão humanitária! Não 

estamos falando aqui de prejuízo de empresários 

milionários, estamos falando de prejuízo de pessoas 

que trabalham duro, de sol a sol, com as suas 

famílias, de pessoas que são importantíssimas, com 

atividade importantíssima para este estado, pois é um 

dos esteios da economia do Estado do Espírito Santo. 

Então, tanto o apelo aos caminhoneiros, que deixem 

passar as cargas de ração, quanto para o fato de que 

esse decreto do Governo Paulo Hartung realmente 

faça efeito! Muito obrigado, presidente! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Freitas. 

O SR. FREITAS - (PSB) - É fato. Então, 

por favor, senhor presidente, aumente o tempo e 

coloque mais metade, que está faltando. Muito 

obrigado, Deputado Marcelo! Reivindicando que eu 

fale dez minutos. 

Senhor Presidente, venho falar de três temas: 

saúde, saúde e saúde. Gostaria que o nosso câmera 

jogasse, na tela da TV, para os telespectadores da TV 

Assembleia poderem acompanhar,  o que eu coloquei 

no painel do plenário da Assembleia Legislativa: 

Ação civil pública pode interditar o Hospital Roberto 

Silvares, em São Mateus. Esta é uma matéria do 

jornal Folha Acadêmica, jornal nosso, do município 

de São Mateus, que circula na data de hoje e diz: 

 

Processo que corre na Primeira Vara 

Cível de São Mateus, fruto de uma 

ação civil pública, pode resultar até 

em interdição do Hospital Roberto 

Silvares, com sede na mesma cidade. 

Isso caso o Governo do Estado não 

faça reparos estruturais, se adeque 

as normas sanitárias e amplie o 

número de leitos do Hospital 

Roberto Silvares. Atualmente, o que 

é grave, a unidade que atende a 

toda a região Norte e Noroeste até 

o Sul da Bahia, está completamente 

sucateada. O hospital tem fiação 

exposta, parte em que o teto 

desabou, móveis velhos e 

quebrados, muita sujeira e 

desorganização; mesas com pilhas 

de documentos, incluindo 

prontuários de pacientes; 

rachaduras nas paredes, pisos e 

azulejos quebrados; banheiros com 

equipamentos velhos, mofo pelas 

paredes e até ninhos de baratas, 

ratos e morcegos. 

 

Isso é uma verdadeira vergonha!  

Eu peço, é óbvio, que o nosso deputado 

saúde, Deputado Doutor Hércules, presidente da 

Comissão de Saúde, acompanhe essas fotos. Não são 

muitas novidades, porque desde o início deste 

mandato venho chamando a atenção para a situação 

caótica de calamidade em que se encontra o hospital 
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público estadual de urgência e emergência, em São 

Mateus, que é o nosso Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares. Tenho mostrado imagens desse hospital e 

gostaria que jogassem na tela. Essas imagens fui eu 

que fiz lá dentro do Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares. Isso! Jogue na tela para que os nossos 

telespectadores possam ver a realidade de um 

hospital estadual, hospital de referência de urgência e 

emergência para pelo menos quinze municípios do 

norte do estado, municípios esses que tem na cidade 

de São Mateus a cidade polo daquela região e 

precisam utilizar os serviços de urgência e 

emergência desse hospital, que não oferece nenhuma 

condição sanitária de atendimento aos pacientes 

daquela região.  

E nós temos que conviver com isso que vocês 

estão vendo. O que foi constatado aqui pelo 

Sindsaúde, pela reportagem do jornal Folha 

Acadêmica, pelo Ministério Público e por qualquer 

pessoa que vai àquele hospital para tratamento, para 

visitação ou até para fiscalizar o hospital. 

 Não foi uma nem duas vezes que vim aqui 

denunciar essas mazelas, pedir encarecidamente a 

sensibilidade do Governo do Estado, do secretário de 

Estado da Saúde, do subsecretário que, por acaso, é 

de São Mateus, mas também faz com o fígado a 

ditadura deles lá na Secretaria de Estado da Saúde, e 

não tem sensibilidade, porque, devo dizer, que 

durante este Governo, quatro anos que estão se 

passando e não tem nenhum investimento no Roberto 

Arnizaut Silvares, por mais que eu denuncie, por 

mais que eu fiscalize. 

E a forma de fiscalizar é uma forma de 

parceria com esse Governo, porque pior seria se eu 

não falasse nada, pior seria se eu não mostrasse as 

mazelas, pior se eu não dissesse daqui que nós não 

temos referência de oftalmologia. Quando preciso de 

um oftalmologista a referência não está instalada em 

nenhum lugar do Espírito Santo hoje. 

Quero pedir mais uma vez e, agora, 

mostrando uma ação civil pública do Ministério 

Público Estadual contra o Roberto Arnizaut Silvares, 

com a possibilidade até de fechar o hospital. Creio 

que não acontecerá isso por bom-senso do 

Ministério Público, mas precisa chamar atenção do 

Governo que o hospital não tem nenhuma condição 

de funcionamento e o Governo precisa agir. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR.PRESIDENTE -(ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Dary 

Pagung. (Pausa) 

 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Padre Honório.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! Enquanto meu preclaro 

colega chega à tribuna, cumprimentando os 

taquígrafos, como sempre faço, eu só queria 

responder ao Deputado Freitas para ele encaminhar à 

Comissão de Saúde todo esse documento que vamos 

encaminhar ao governador, ao secretário de Saúde e 

ao Ministério Público. Na verdade, a Comissão de 

Saúde tem pequeno poder para resolver isso. Agora, 

denunciar a Comissão de Saúde fará isso. Aliás, já 

denunciei a V. Ex.ª e vamos encaminhar a quem de 

direito e sempre com cópia para as autoridades que 

mandamos. A gente não defende o errado. Se estiver 

errado, com certeza o Governo, o secretário de Saúde 

e o Ministério Público têm que tomar uma 

providência.  

Obrigado presidente. Obrigado Padre 

Honório.  

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor) 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO -(PT) -  
Obrigado, presidente.  

Cumprimento os demais deputados e 

deputadas, aqueles que nos acompanham através da 

Assembleia e os servidores da Casa.  

Eu não esperava usar a palavra, mas 

aproveito este momento para dizer uma experiência 

boa que tivemos há quinze dias, visitando o 

município de Mantenópolis. Toda semana estamos lá.  

Quando começamos o mandato, uma das 

demandas mais procuradas lá, no distrito de São 

Geraldo, era a torre de telefonia, pedido de vários 

deputados. Acredito que todos os deputados que têm 

alguma ligação com aquele distrito, tenham feito seus 

pedidos. Eu fui lá visitar e, praticamente, essa torre 

está acabada. Quero agradecer o empenho do 

Governo do Estado que disponibiliza a oportunidade 

de ter telefonia naquele distrito.  

Quando começamos nosso mandato, existia a 

paralização da obra da nova unidade de tratamento do 

esgoto de Mantenópolis, uma grande complicação, 

principalmente para o bairro Ipiranga: o mau cheiro, 

a falta de conforto para aquelas famílias, a falta de 

valorização dos próprios terrenos. E estávamos ali, há 

muito tempo lutando, brigando para que aquela obra 

pudesse ser realizada. Iniciou-se no Governo anterior, 

teve uma paralização, e, depois, em 2015, levamos 

lá o então secretário da Sedurb, e as obras foram 

iniciadas por autorização do governador. Fui visitar 

essa obra, ela está extremamente bem feita e, 

praticamente, para ser inaugurada. Significa saúde 

para aquele município, para aquelas pessoas, 

qualidade de vida.  

Conversando com o chefe de obras, ele 

estava dizendo que novamente as pessoas vão 

poder pescar naquele rio de Mantenópolis, porque 

aquela unidade vai fazer um trabalho 

extraordinário, realmente muito bem feita a obra.  

Depois fomos, também, visitar o Caminhos 

do Campo, na comunidade de Portilho. Ainda no 

segundo Governo do Governador Paulo Hartung, 

quando o secretário era o César Colnago, fomos lá, 

tivemos a experiência de, com o secretário de 
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Agricultura, fazer a escolha daquele espaço para que 

fosse construído o Caminhos do Campo. Foi feito o 

projeto, no Governo anterior começou a construir o 

Caminhos do Campo, fez em torno de dez por cento, 

e, depois, a obra foi paralisada. 

 Em 2015, fomos, também, ao secretário de 

Agricultura, essa obra foi reiniciada. Acredito que 

teremos a conclusão dessa obra até no meio do ano: 

em junho ou julho.  

Depois, também visitando Santa Luzia, num 

projeto que temos lá, de uma fábrica de costura, e 

Alto São Francisco, numa fábrica de pães e biscoitos, 

pudemos observar que muitas coisas boas estão 

acontecendo no município de Mantenópolis, assim 

como em outros municípios. E tenho alegria de ter 

participado dessa construção.   Tenho certeza que 

diversos outros deputados também participam dessa 

conquista, como o Deputado Enivaldo dos Anjos e 

tantos outros deputados e lá, anteriormente, outros 

deputados. Mas eu tenho alegria de estar participando 

dessas conquistas, que não são para o Padre Honório, 

não são para nenhum de nós aqui. São conquistas 

para os moradores do município de Mantenópolis. 

Portanto, eu gostaria de agradecer a todos os 

deputados que colaboraram e contribuíram para que 

esses benefícios chegassem ao município. Trata-se de 

um município de origem nossa. Então, tudo aquilo 

que chega para o bem é bom para todos. Ao mesmo 

tempo, gostaria de agradecer ao governador por ter 

aberto essas oportunidades e por essas obras estarem 

sendo concluídas. Espero que, entrando em operação, 

possa favorecer dezenas, milhares de pessoas do 

município de Mantenópolis que tanto esperam por 

esse benefício. 

Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Jamir 

Malini. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Parabéns, Padre Honório. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

presidente, demais deputados que nos assistem, 

telespectadores. Cumprimento o meu amigo de 

Serra que tem um apelido muito engraçado, Seu 

Danado, que se faz presente aqui. 

Eu quero aqui, nestes quatro minutos que 

me restam, ler um artigo que até a gente vem 

escrevendo e analisando: só o povo salva o povo. 

Quando esteve aqui entre nós, o inesquecível Dom 

João Batista, arcebispo de Vitória, nos deixou este 

alerta que até hoje é lembrado pelos movimentos 

que trabalham o fortalecimento da cidadania. 

Exatamente, Deputado Marcelo Santos. Só o povo 

salva o povo. Grandes verdades costumam ser ditas 

através de frases simples e, por isso, se tornam 

inesquecíveis. Interessante que aquilo que foi dito lá 

atrás, nos anos 70, continuam valendo na atualidade, 

sinal de que demos passos muito pequenos e frágeis 

no que diz respeito à cidadania e à política. 

Eu, com este mandato de deputado, pelo qual 

vocês me conhecem, sou um conciliador por 

natureza. Venho de uma família de oito irmãos, 

criado na roça com muita dificuldade. O sofrimento 

tem esta vantagem, aproxima as pessoas, faz com que 

a gente exerça a cooperação, o diálogo e a 

conciliação. Nas brigas de criança, isso é normal em 

uma família muito grande, lá em casa, se não 

houvesse conciliação entre os irmãos, no final do dia, 

Deputado Enivaldo, apanhava todo mundo. Meu pai 

era uma pessoa bastante severa. Tratava e dava o 

carinho que precisava, mas, na hora de corrigir, 

corrigia. Não tolerava nem a menor possibilidade de 

desunião na família. Aprendi desde cedo a arte da 

conciliação.  

Na política, eu penso que deveria ser assim a 

conduta de todos os representantes do povo 

brasileiro. Brigas não levam a nada e só trazem 

prejuízo para a coletividade. É preciso resgatar 

urgentemente a confiança do povo na sua 

representação politica, para que o alerta de Don João 

Batista perca a validade. 

Há, na população, um nítido sentimento de 

abandono proveniente de uma esperança que foi 

golpeada pela imaturidade política. Todos nós, 

agentes políticos, temos responsabilidade nisso. 

Precisamos reparar esse dano com uma conduta 

madura de relacionamento e com ações proativas em 

favor da coletividade. 

A mente humana é muito focada no macro, 

nas grandes realizações, no inatingível. Pois eu penso 

que, se a gente não se dispuser a realizar agora as 

micro e as pequenas ações, ficaremos, eternamente, 

andando em círculos e na condição de sonhadores. 

Assistir a vida sem dela participar de fato é o 

imperdoável ato de omissão contra o povo. O filósofo 

Mário Sérgio Cortella faz um alerta que deve nos 

fazer refletir mais sobre o papel de cada um de nós 

na construção de uma sociedade mais humana, 

Deputado Marcelo Santos: a tragédia não é 

quando o homem morre, a tragédia é quando 

morre dentro de um homem quando ele está vivo.  

Então, neste mandato, Deputado Enivaldo 

dos Anjos, Deputado Hércules, Deputado 

Theodorico Ferraço - que são bastante mais 

experientes aqui - tenho me espelhado muito 

naqueles que têm uma conduta, Deputado Sergio 

Majeski, ilibada na vida pública, para que nós 

possamos, Deputado José Esmeraldo, dar a nossa 

contribuição.  

Quando a gente fala em conciliador hoje, 

parece que está meio fora do comum isso, não é? 

Mas essa esticação de corda, de corrente é o que 

está levando a nossa sociedade do jeito que está 

andando. Então, tenho assim comigo dialogar, 

compreender, enaltecer, contribuir, conciliar e 

amar sempre. Esses são os verbos que aprendi e 

que me conduzem na vida pública.  
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Então, meu discurso é mais em cima dessa 

fala, Deputado Marcelo Santos, para que nosso 

mandato seja ilibado e seja construído em cima dessa 

fala.  

Muito obrigado pelo meu momento nesta 

tribuna e pela parceria de cada um de vocês.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, pela ordem!  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Parabéns ao filósofo Jamir 

Malini... 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Que filosofou hoje no uso da 

palavra na tribuna desta Casa.  

Concedo a palavra ao Deputado Hércules 

Silveira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Obrigado, presidente.  

Queria que o Marquinhos chegasse à frente. 

É aniversário do Marquinhos hoje, um dos mais 

competentes e eficientes funcionários da Assembleia.  

Dá um take no Marquinhos, por favor.  

Marquinhos, chega mais a frente, por favor. 

Ele está ficando mais velho hoje e está aproveitando 

para convidar a todos que estão nos assistindo para 

um grande jantar na casa dele. Ele vai dar o endereço 

para todo mundo depois. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - A Mesa cumprimenta o servidor 

Marcos pela sua eficiência e presteza.  

Mas o servidor Marcos mandou lhe 

perguntar se V. Ex.ª comprou o presente para ele.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Com certeza. Sou o primeiro que foi dar o presente 

para ele. Assistam, então, ao presente que vou dar 

a ele e depois o senhor compra o presente em outra 

loja. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 
Deputado Marcelo Santos, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Pela ordem, Deputado Bruno 

Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Agradeço. Para fazer um registro, muitas vezes a 

tribuna é usada para criticarmos na intenção de 

construir, mas quando o acerto acontece, 

independente se o Governo é da bandeira azul ou 

amarela, acho importante registrar.  

O Alex Mariano, da Ceturb, já foi alvo de 

críticas deste deputado, mas também tenho com ele 

um bom diálogo. É importante registrar que a Ceturb, 

através das ações ligadas a Sesp e a outras entidades, 

outras secretarias do Governo do Estado, tem 

mantido cem por cento da frota da região 

metropolitana funcionando. Isso parece uma coisa 

simples, Deputado Marcelo, mas no caos que já 

estamos vivendo, se não tivesse o transporte coletivo, 

pode ter certeza que os prejuízos ainda seriam 

maiores. Então, neste momento em que acerta no 

diálogo, mostrando uma logística de boa gestão, 

quero fazer esse registro a todos os servidores da 

Ceturb. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Feito o registro, com a palavra o 

líder da oposição, Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado, presidente. 

Presidente, só reforçando as palavras do 

Deputado Doutor Hércules, quero parabenizar 

também o Marquinhos, que é um excelente 

funcionário da Casa, que teve a sorte e o privilégio de 

ter sido meu aluno.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ninguém é perfeito. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Trabalhei com a mãe dele, a professora Mercêdes, 

uma grande professora. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

V. Ex.ª que teve essa sorte. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Também tive a sorte de ter um aluno tão bom quanto 

foi o Marcos. Parabenizá-lo também, Deputado 

Marcelo, porque ele foi pai agora pela primeira vez. 

Duas ou três semanas atrás, nasceu a primeira 

filhinha dele. Também parabenizá-lo por isso.  

Parabéns, Marquinhos! Todo o sucesso do 

mundo para você. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - O servidor Marcos também pede 

a colaboração, caso queira ofertar presente. 

Com a palavra o Deputado Freitas. 

  

O SR. FREITAS - (PSB) - Quero ofertar um 

belo presente para o nosso extraordinário servidor 

Marquinhos, um presente de lembrar do Marquinhos, 

do excepcional servidor público que é muito assíduo, 

muito organizado, muito equilibrado. Ratifico todas 
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as palavras que o Deputado Majeski falou a respeito 

do Marquinhos. O Marquinhos chega a fazer com que 

a gente imagine que ele seja filho do Pimenta, de 

tanto que gosta deste plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Parece um pouco mesmo. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Só o Pimenta.  

Parabéns, Marquinhos. Sucesso, muita saúde, 

cara. Que Deus o abençoe. 

A SR.ª  LUZIA TOLEDO - (MDB) -  Pela 

ordem, presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Concedo a palavra à nossa 

senadora, prefeita, vereadora, deputada estadual e ex-

presidente desta Casa, Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Muito 

obrigada, Presidente Marcelo Santos Cariacica! Fico 

muito feliz com esse lisonjeio.  

Quero também, na mesma esteira, 

parabenizar o Marquinhos. Quem seria eu aqui neste 

microfone de aparte, com as comissões todas, se não 

tivesse o Marquinhos, com essa competência? 

Portanto ao papai pela primeira vez, ao colega de 

trabalho, ao técnico, parabéns! Muitas felicidades! 

Que Deus continue comandando sua vida e da sua 

família!  

Muito obrigada, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - O servidor Marcos também pede 

a V. Ex.ª, caso queira endereçar algum presente, ele 

está disposto a receber. 

Com a palavra o deputado líder do PROS. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Eu agradeço, presidente e também gostaria de 

cumprimentar o Marquinhos dizendo que a indicação 

do presidente eu não poderei fazer, o 

encaminhamento do presente, porque hoje é 

aniversário da minha filha Thalia e da minha irmã 

Paulyane. Então já tem dois presentes e dizer 

presente lá, mas desejar muita saúde, muita paz, que 

Deus continue abençoando seu caminho e agradecer 

também pela atenção que sempre nos dá aqui em 

plenário. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Com a palavra o Deputado Jamir 

Malini. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Já 

parabenizei o Marquinhos e o presente vai ficar para 

o próximo aniversário, está bom, Marquinhos? Deus 

te abençoe! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, gostaria de pedir recomposição de 

quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Com a palavra, o Deputado 

José Esmeraldo. Depois, verificação de quorum. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Eu também queria parabenizar o nosso amigo 

Marquinhos, que, sempre digo, é um trabalhador.  

Mas eu queria fazer uma colocação: 

quantas e quantas pessoas que falam mal dos cargos 

comissionados! Quantas e quantas pessoas que falam 

mal daqueles que ocupam cargo comissionado! E 

esse rapaz, esse jovem Marquinhos, profissional 

excepcional, excelente pessoa, competente, não falta 

e é cargo comissionado. Então aqueles que falam mal 

dos cargos comissionados, agora, vão ter que pensar 

muitas vezes porque os cargos comissionados 

trabalham. Essas pessoas trabalham e trabalham 

muito. 
Eu tenho um respeito muito grande a eles, 

Deputado Marcelo Cariacica Santos. E tenho 

certeza de que V. Ex.ª, que é um brilhante 

deputado nesta Casa de Leis, defensor 

intransigente dos interesses do município de 

Cariacica, com certeza pensa do mesmo jeito. 

Cargo comissionado aqui está o exemplo: 

Marquinhos, trabalhador, competente, honesto. 

Aqui tem vários e vários Marquinhos. São 

muitos Marquinhos que temos na Assembleia 

Legislativa. E aqueles que falam mal dos cargos 

comissionados, acredito que daqui para frente, vão 

começar a pensar duas vezes na hora em que se 

colocar contrário aos cargos comissionados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Obrigado, Deputado José 

Esmeraldo! 

Com a palavra o Deputado Freitas. Logo 

após, Deputada Eliana Dadalto e finalizaremos 

com a verificação de quorum. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, eu gostaria de pedir que esta 

Assembleia prestasse uma homenagem, um minuto 

de silêncio, uma homenagem póstuma. Gostaria 

que constasse nos anais desta Casa a passagem do 

senhor Luiz Renato Pimenta Maia, nosso Lulinha, 

de Nova Venécia. Morreu hoje, às 6h50, no 

Hospital Meridional, em São Mateus, vítima de 

pneumonia, mais conhecido como Lulinha, filho de 

dona Helena Pimenta Maia e do senhor Renato de 

Araújo Maia. 

O bioquímico João Geraldo Coser, o Geda, 

definiu bem quem era Lulinha: Um homem 

criança, divertido, cheio de amor e simpatia. Um 
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ser humano ao qual a cidade admirou por sua 

garra e ânimo de vida. 
Gostaria que esta Casa prestasse essa 

homenagem ao nosso querido amigo Lulinha. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - A Mesa solicita a todos que se 

coloquem em posição de respeito para um minuto de 

silêncio, em homenagem póstuma à família, pelo 

falecimento do senhor Luiz Renato, Lulinha. 

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Obrigado a todos! 

Com a palavra a Deputada Eliana Dadalto, 

para cumprimentar o servidor Marquinhos.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Quero cumprimentar Marquinhos! Está vendo, 

Marquinhos! Mas já fui lá cumprimenta-lo, já dei um 

abraço nele, parabenizando por ser papai. Ele vai ver 

a experiência de ser pai. Pode ter certeza de que a 

Vitória vai trazer muitas vitórias para a sua vida, vai 

abençoar muito a sua família. E, também, não só ele, 

mas parabenizar todos os nossos. Como bem falou 

José Esmeraldo, os cargos comissionados, como 

todos os servidores desta Casa, são todos muito 

simpáticos, muito solícitos. Então, quero parabenizar 

a todos os servidores desta Casa. Muito obrigada!  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 
Deputado Marcelo Santos, pela ordem! Antes da 

verificação de quorum solicitada pelo Deputado 

Sergio Majeski, quero, humildemente, fazer um apelo 

aos colegas para que possamos estar presentes, 

porque o veto está trancando a pauta. Tem projeto 

importante liderado pela Deputada Luzia Toledo e 

ligado a Santa Teresa, a Santa Maria; temos visitantes 

da região aqui. Então, que seja feito um apelo aí, 

antes da verificação de quorum, para a presença dos 

colegas deputados e deputadas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Muito obrigado! 

Quero fazer um registro em nome de João 

garçom. Todos os servidores da Assembleia, 

cumprimentando o servidor Marquinhos.  

Passamos então, agora, à verificação de 

quorum solicitada pelo Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Aberto o painel para 

recomposição de quorum.  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

O SR. FREITAS - (PSB) - Chamando pela 

consciência, acho que já deve ir para um mês que o 

Plenário desta Casa fica sem votação. E aí tem um 

projeto de veto, o veto tranca a pauta, todos nós 

sabemos disso. E aí eu perguntaria: tem uma ampla 

base do Governo que tem voto para votar, aprovar, 

vetar tudo e estamos há quase um mês sem votar? E 

esse veto, pelo que sinto no Plenário, vai ficar sem 

votar. Não votando o veto, não pode votar mais nada. 

E eu fico me perguntando: e a base do Governo?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem!  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
A oposição quer o quê? Quer que vota ou quer que 

não vota? Não entendi nada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Terminando, assim, a 

verificação de quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não 

responderam à chamada os 

Senhores Deputados Almir 

Vieira, Amaro Neto, Da Vitória, 

Dary Pagung, Doutor Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, 

Marcos Bruno, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Rodrigo Coelho 

e Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Jamir 

Malini, José Esmeraldo, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Padre 

Honório, Raquel Lessa, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ficam adiadas as votações, 

tendo em vista o veto que tranca a pauta. Mas 

temos aqui uma proposta do Deputado Hércules 

Silveira, para que façamos aqui a abertura do 

plenário para que ele possa fazer a exposição do 

que nos solicitou na tribuna desta Casa.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, pela ordem! 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas e Enivaldo dos 

Anjos) 



Vitória-ES, quarta-feira, 06 de junho de 2018 Diário do Poder Legislativo - 29 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Pela ordem, Deputado 

Hércules Silveira.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Lamento, mais uma vez, matérias importantes para 

serem apreciadas e não são apreciadas porque, 

infelizmente...  Temos que olhar para o quadro e, 

antes um pouquinho, tinha vinte e nove deputados 

ali, só tinha uma falta, e de repente sumiu todo 

mundo do plenário e não tem quorum para votar as 

matérias. Lamento muito em nome da nossa bancada 

aqui, a bancada do MDB. Esta é a bancada do 

tempo do Ulisses Guimarães, esta aqui é o MDB 

de Ulisses Guimarães, é diferente do MDB que 

está em Brasília hoje, totalmente diferente.  

Então, estamos aqui para votar as matérias. 

Não entramos de ré para poder não perder tempo 

para manobrar para voltar. Então, infelizmente, 

quero lamentar isso.  

Hoje, teremos aqui, às 5h, conforme já 

acordado com a presidência, uma pessoa do Corpo 

de Bombeiros para fazer a demonstração da Altina, 

que é a boneca que fuma, para mostrar os 

malefícios do fumo, do tabaco. E estamos 

preocupados não só com isso, mas também com as 

matérias que não vamos apreciar hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Quero fazer um registro 

importante aqui aos senhores deputados. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Depois 

peço a palavra pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - As cobranças aqui de que 

existem matérias para serem votadas. Não existe 

nenhuma matéria para ser votada que esteja 

trancando a pauta por trinta dias. Isso não existe. O 

que está acontecendo nos últimos dias é um grave 

problema provocado pela greve dos 

caminhoneiros.  

A gente não precisa aqui, também, falar 

mal de colega. Tem deputado que não está aqui 

porque está defendendo aqueles que produzem e 

não conseguem transportar suas mercadorias. Eu, 

por exemplo, não estaria aqui, mas acabei 

solicitando a um assessor meu que estivesse no 

comando-geral, porque a mercadoria produzida em 

Cariacica, que abastece inclusive o sistema 

prisional e o sistema de saúde, não está 

conseguindo chegar ao destino por conta dessa 

greve. Eu estaria lá no comando-geral, não estaria 

presente aqui.  

Então, quero pedir aos colegas que não 

comentem, nesse caso e nesse fato específico aqui, 

neste momento, a ausência dos colegas deputados 

por conta desse momento. Muito deles estão se 

reunindo.  

Ontem, no Palácio, por exemplo, eu 

participei de uma agenda, e a segunda agenda era 

com os produtores lá do município de Santa Maria. 

E havia lá uma comoção muito grande, uma 

preocupação muito grande por conta do prejuízo 

enorme que essa greve vem causando. 

Então, assim, acho que a gente não precisa 

ficar aqui registrando isso, não tem nada mais de 

trinta dias que está travado aqui, mas temos que 

respeitar a posição dos colegas que estão 

preocupados, assim como todos nós. O Presidente 

Erick não está aqui, por exemplo, está debatendo com 

o governador sobre essa crise, as medidas que estão 

sendo adotadas. Ele representa a Assembleia 

Legislativa. 

Então, assim, é importante a gente ter isso. E 

quero aqui justificar, nesse caso específico, a 

ausência de todos os parlamentares que não estão 

presentes, porque na verdade todos nós temos a nossa 

responsabilidade. Não é meramente o Plenário desta 

Casa que faz um parlamentar ser bom ou mal e não é 

só nesse período aqui que funciona a Assembleia 

Legislativa. O deputado está lá, na base dele, no sul, 

está no norte, está na região serrana, está no Caparaó, 

está no noroeste e, às vezes, não pode estar presente 

aqui e é por isso que nós temos um conjunto de trinta 

parlamentares. 

Então, assim, a matéria não é votada hoje, 

mas eu tenho certeza que amanhã ela vai ser votada e 

tantas outras serão. Já demoramos, para votar, uma 

semana, uma matéria, mas já aprovamos mais de 

vinte em dois dias. Então, não há uma ciência exata e 

não há regra para isso. É Parlamento, é no debate, e 

não quer dizer que não votar uma matéria hoje, que 

ela não seja aprovada amanhã. E, às vezes, tem 

matéria também que não vai ser aprovada porque o 

Parlamento entende que ela não deve ser votada. E 

isso é da política e não só aqui. Lá nos Estados 

Unidos, na Inglaterra, em todo lugar no mundo é feito 

isso. 

Quero, aqui, defender os colegas deputados 

neste momento, agora, em que todos nós estamos 

preocupados. Eu falava agora com o Deputado 

Enivaldo dos Anjos e com o Deputado José 

Esmeraldo o prejuízo que essa greve está 

provocando. Quer dizer, quem vai pagar essa conta? 

Só para dar um alerta para vocês: aqui no 

Espírito Santo a receita de emissão de nota fiscal já 

caiu quinze por cento e é menor do que o país. A 

Cielo já deixou de faturar, em cartão de crédito, de 

faturamento de cartão de crédito, vinte e cinco por 

cento. E isso significa retorno para o cofre público. 

Então, esse é um problema de todos nós. 

Concedo a palavra ao Deputado José Rocha 

Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Excelência, gostei da defesa de todos os nossos 
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colegas. Eu também não podia estar aqui não, 

deputado. Eu tinha que estar em outro local hoje, 

agora, neste momento, mas por uma questão de 

responsabilidade e de respeito com o eleitor que me 

trouxe para esta Casa de Leis - tive vinte e três mil 

duzentos e quarenta e três votos -, estou aqui. 

Não vou criticar nenhum deputado, nem 

deputada, mas é importante que se diga os 

deputados que aqui estão: Enivaldo dos Anjos e V. 

Ex.ª, Marcelo Cariacica Santos; nosso amigo, o 

Ferração, sempre presente; o grande Bruno Lamas, 

brilhante deputado; Jamir Malini; Majeski; nosso 

amigo Freitas, que é também uma pessoa que 

sempre está aqui; nossa querida Luzia Toledo; a 

nossa mulher deputada, brilhante deputada da 

região de Linhares, Eliana Dadalto, que trabalha 

muito, muita responsabilidade no seu trabalho. 

Faço uma saudação especial ao nosso 

amigo, que esse não falta mesmo.  No dia que 

faltar, a galinha vai criar dentes: Doutor Hércules. 

E por último, queria saudar o Padre Honório 

também.  

Acho que... Vou ficar aqui até o final. 

Espero que o quorum não caia porque também quero 

fazer a minha fala, como sempre faço. Também não 

poderia estar aqui hoje, mas com a responsabilidade 

que eu tenho com aqueles eleitores que me trouxeram 

para cá, eu não poderia abdicar da minha presença 

aqui neste sodalício.  

Obrigado, excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Obrigado a vocês. Obrigado, 

Deputado José Esmeraldo. 

Quero apenas esclarecer o decreto que foi 

assinado hoje pelo Governador Paulo Hartung, que 

inclusive foi tema de manifestação do nosso colega e 

também Deputado Sergio Majeski.  

O decreto permite a utilização de estoques 

privados de insumos utilizados na alimentação de 

animais. Produtos de empresas que seriam 

exportados passam a ser utilizados por aves e 

suínos do Espírito Santo. Trata-se de uma ação 

emergencial prevista na Constituição e que tem por 

objetivo minimizar os impactos provocados pela 

greve dos caminhoneiros. Este é um decreto 

importante que vai auxiliar a diminuir, a 

minimizar, naturalmente, os impactos disso tudo 

que estamos debatendo e vendo no Estado do 

Espírito Santo.  

Ficam, então, adiadas todas as votações das 

matérias que estão na pauta. Passamos, agora, ao 

Grande Expediente. Neste momento, passo a 

palavra para a liderança partidária do PTC, 

Deputada Eliana Dadalto, que muito bem representa 

sua bancada nesta Casa. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Boa 

tarde colegas deputados e deputadas. Quero 

cumprimentar carinhosamente nosso presidente 

Marcelo Santos e também cumprimentar todos que 

nos assistem e todos os colaboradores desta sessão.  

Venho a esta Tribuna, pois como Deputada 

Estadual, como representante da população capixaba, 

não poderia deixar de me manifestar diante do quadro 

alarmante que todos nós estamos passando. Hoje se 

completa uma semana da paralização dos 

caminhoneiros em todo o Brasil. São milhões de pais 

e mães de famílias que estão longe de suas casas, 

dormindo embaixo de lonas, em boleias de caminhão, 

enfrentando o frio, a chuva, o calor e a poeira.  

São trabalhadores e trabalhadoras que cortam 

nossas estradas, transportando nos caminhões as 

riquezas do nosso Brasil. Esses homens e mulheres 

que sofrem a saudade de suas famílias e de seus lares 

lutam não apenas pela diminuição do preço do óleo 

diesel, eles lutam por algo muito maior.  

Hoje os caminhoneiros que fecham nossas 

estradas não estão lá porque querem. Estão lá porque, 

simplesmente, não foram ouvidos. Seus pedidos, suas 

reivindicações, seus direitos foram completamente 

ignorados até agora.  

Solidarizo-me com essa categoria tão 

importante, muitas vezes discriminada e tão sofrida, 

que são os nossos caminhoneiros. Infelizmente, esse 

quadro a que chegamos não foi causado pelos 

caminhoneiros e nem pelos trabalhadores de outras 

categorias e muito menos pela população que, ao 

final de cada crise, é sempre a mais prejudicada.  

A causa de todo esse caos que vivemos hoje 

são anos e anos de descaso, de incompetência e de 

falta de gestão com o dinheiro público. São anos e 

anos de nossas riquezas sendo jogadas no ralo e, na 

maioria das vezes, nas contas de políticos corruptos. 

Hoje vemos nossos caminhoneiros nas estradas. Eles, 

que merecem nossos aplausos, já começam a ser 

criminalizados por não aceitarem mais este estado de 

lama e corrupção que domina nosso País. Em apoio e 

em homenagem aos caminhoneiros de todo o Brasil 

que estão nas estradas lutando por nós, vamos 

juntos combater esse câncer que é a corrupção.  

Não adianta apenas baixar o preço do 

combustível, prender um ou dos políticos corruptos 

que vamos resolver esses infinitos problemas que 

escravizam nosso povo, que tiram os direitos, tiram 

a saúde, a educação e a dignidade de nossa nação. 

Para fazer valer a luta de nossos caminhoneiros e a 

luta de todos nós, temos que ir à raiz de todos os 

problemas e combater a corrupção. Viva os 

caminhoneiros e fora a corrupção!  

Diante dessa fala que pronunciei agora, 

hoje estive em Linhares, diante de tudo que 

estamos vivendo, diante dessa calamidade que 

estamos vivenciando, hoje, em Linhares, fui com a 

comitiva, com o governador, em um evento muito 

importante - e olha, em momentos difíceis - que foi a 

Rodoshow, que é o investimento e o 
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desenvolvimento regional. Foi uma discussão... Lá 

estão ainda - vai até o final da tarde - vários 

empresários. Estivemos também ali presentes. 

Estamos tendo representantes de vários seguimentos 

também da agricultura. Estive com o governador e 

presenciamos também várias falas. Uma das falas que 

mais me chamou a atenção foi a do presidente da 

Findes Léo de Castro, que bem falou diante de tudo 

que estamos todos vivendo.  

Toda a população do Brasil está em angústia, 

está chorando lágrimas de sangue. Fatalmente temos 

que falar isso. Por quê? Por esse desequilíbrio que 

nós estamos vivendo no nosso país que, como falei, a 

corrupção está corroendo todos os nossos serviços, 

toda a nossa dignidade, então, hoje estivemos lá com 

os empresários. 

Quero parabenizar o governador por estar 

também apoiando esse evento que tivemos em 

Linhares. Como disse, foi em um momento difícil, 

mas estão lá incentivando os empresários. Há o 

incentivo e muitas palestras de incentivo aos 

pequenos produtores rurais, com a presença também 

de representantes do Banco do Nordeste. Assim, 

dando incentivo. E um dos incentivos que lá foi 

oferecido, principalmente para produtores rurais da 

agricultura familiar... Como sempre, Padre Honório 

está sempre aí falando da agricultura familiar, mas o 

Banco do Nordeste já também fez essa comunicação 

para nós, que estamos muito satisfeitos, de que trinta 

pequenos agricultores familiares terão... Vai ser 

aberto crédito para esses pequenos produtores. 

Alguns estiveram representando todos esses trinta 

produtores familiares que receberam essa notícia e 

foram também homenageados e foram reconhecidos 

diante de toda essa calamidade que estamos vivendo.  

E, assim, os empresários, presidente da 

Findes Léo de Castro, dando incentivo aos 

comerciantes que lá estavam, aos empresários que lá 

estavam, de que não vamos esmorecer. Vamos à luta, 

vamos reerguer as nossas cabeças. Precisamos fazer 

com que o nosso país volte aos trilhos porque, 

infelizmente, o nosso Presidente Temer perdeu a 

credibilidade diante de toda a população do nosso 

país.     

Então, neste dia, venho, lamentavelmente, me 

indignar junto com toda a população do nosso país, 

do estado do Espírito Santo, e dizer para todos que 

vamos nos reerguer, vamos fazer com que nosso 

Brasil possa ser um Brasil gigante, um Brasil que 

realmente tenha voz e vida, porque não podemos 

perder a esperança.  

Para quem me conhece sou uma mulher de 

muita fé, de muita oração. Estou pedindo muito nas 

minhas orações que Deus possa derramar as bênçãos 

sobre nosso país, que possa tocar nos corações dos 

que estão em Brasília para que realmente venham 

atender todos os anseios de toda a população do 

nosso país.  

Como cidadã brasileira, estou muito 

preocupada com o momento que estamos vivendo, 

mas não perdendo a fé. Vamos ter fé e crer em Deus 

que no futuro teremos dias melhores para todos.  

Que a gente não possa ver tantas aves sendo 

sepultadas e doadas. Quando é doada, como vi nas 

redes sociais, em frente à Assembleia, quando estas 

aves são entregues à população de baixa renda, fico 

feliz. Pela iniciativa que tiveram em Santa Maria de 

Jetibá, parabéns. Tiveram esta iniciativa de também 

distribuir cartelas de ovos para aquelas famílias de 

baixa renda. A gente via, num momento de tanta 

tristeza, ali, naquele momento, algo que dava um 

certo consolo. Na verdade foi um certo consolo para 

estas famílias.  

Falo para todos de Linhares, todos os que 

estão nos ouvindo na região Norte e Noroeste, que 

precisamos investir, sim, na economia. Foi anunciado 

nestes dias que a WEG já futuramente vai dobrar o 

número de funcionários naquela região. Que bacana, 

que bom! Parabéns! O governador também estava lá 

e anunciou junto com a WEG esta boa notícia para 

nós. Mas não podemos deixar que a nossa região 

fique sem atendimento social.  

Volto a falar, e vou usar até uma fala que o 

governador hoje fez, diante de tudo o que nós 

vivemos, de tudo o que vem falando a respeito da 

nossa economia, que o nosso estado do Espírito 

Santo, mesmo diante de tudo que estamos vivendo, 

claro, o Brasil está afetado, também o nosso estado. 

O governador veio imediatamente e voltei junto com 

ele porque já está em reunião no Palácio Anchieta. 

Como bem falou nosso Deputado Marcelo Santos, já 

vem com esta resolução, este decreto de estar dando 

garantia para mais tranquilidade para nossa 

população capixaba.  

Mas quero dizer, aproveitando meu tempo 

hoje, que vou usar a mesma frase que tem vindo em 

meu coração ultimamente: água mole em pedra dura 

tanto bate até que fura. E vou fazer isso, vou 

continuar persistindo, sabe, Deputado José 

Esmeraldo? Vou continuar persistindo na questão da 

saúde na nossa região, em Linhares. Não é só 

Linhares; atende toda a região Norte e Noroeste, 

porque Linhares é um município que temos esta 

capacidade de atender mais a população da região, 

mas precisamos de um hospital do Estado. Então, 

insisto novamente com o governador. Tenho certeza 

de que, como ele me falou, já conversei com ele 

sobre esta situação de Linhares, ele me falou: Eliana, 

no tempo de bonança vamos atender Linhares, sim. 

Então, precisamos, estamos tendo esta 

paciência, estamos cobrando. Vou continuar 

cobrando, sabe, governador? Porque precisamos lá 

em Linhares, precisamos de uma saúde de qualidade, 

o povo da região merece, estamos com muitos que se 

deslocam de Linhares para Vitória. Como sempre 

falo, precisamos de hospital do Estado lá em Linhares 

e não temos. É o único município do porte de 

Linhares... Temos Colatina, que tem hospital do 

Estado, temos São Mateus, Cachoeiro e vemos que 

em Linhares não temos um hospital do Estado.  
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Então fica este meu registro neste dia. Nossa 

região precisa crescer economicamente bem, como 

foi falado para nós hoje, nesse evento, que vai dobrar 

o número de funcionários na WEG. Que bom! Fico 

muito feliz, mas tenho uma grande preocupação, que 

vai aumentar o número de pacientes que vão 

desaguar lá no HGL, e temos apenas três hospitais 

em Linhares; em Colatina, sete hospitais; em 

Linhares, três hospitais. Então é isso que me deixa 

angustiada, porque vejo que um município como 

Linhares, que é um município que cresce dia a dia, 

que cresce economicamente bem, mas precisamos da 

garantia que o nosso povo seja atendido lá, que o 

nosso povo não saia de lá para vir para Vitória. 

Tem o Rede Cuidar. O governador até, hoje, 

passou para nós essa informação, que brevemente, 

nos próximos meses, estaremos inaugurando o Rede 

Cuidar lá na região. Fico apreensiva, esperando por 

esse momento. Que o Rede Cuidar venha atender de 

forma digna, como vi em Nova Venécia. Estive lá 

verificando como funciona e não perguntei aos 

servidores, eu consultei os usuários e os usuários me 

deram notícias boas. Então, creio que em Linhares 

teremos também esse atendimento, a gente espera 

isso. Que, no futuro, não tenhamos mais pacientes se 

deslocando de Linhares para fazer exames de alta 

complexidade. Muitos se deslocam de Linhares para 

vir para cá, porque não temos em Linhares.  

Então, fica o meu registro neste dia, e dizer 

para todos: lamentavelmente estamos vivendo tempos 

difíceis, mas não podemos perder a esperança; e crer 

em Deus. Que Deus nos abençoe, que ponha a mão 

sobre a mente do nosso presidente, que possa ter um 

coração, que ele possa ser sensível a todos esses 

problemas que estamos vivendo em nosso país. 

Muito obrigada. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Hudson Leal) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra a Deputada Janete de Sá. 

(Pausa) 

Estando ausente, com a palavra o Deputado 

Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Com a palavra o Deputado Dary Pagung. 

(Pausa) 
Ausente. 

Com a palavra o Deputado Bruno Lamas. 

(Pausa) 
Declinou. 

Com a palavra o Deputado Esmael. (Pausa) 

Ausente. 

Com a palavra a Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Quero 

cumprimentar nosso Presidente Erick; cumprimentar 

nosso Deputado Bruno Lamas; agradecer a gentileza 

dos colegas para que eu pudesse fazer uso da palavra 

neste momento; cumprimentar nossos deputados 

presentes: Deputado Sergio Majeski, Padre Honório; 

nossos funcionários da Casa; Deputado Hércules, que 

está sempre presente, até o último minuto da sessão; 

os que nos assistem pela TV Assembleia. 

Hoje é dia 29, por isso, fiz questão de falar, 

Deputado Enivaldo dos Anjos, e agradeço a V. Ex.ª 

por ter aberto mão para que eu pudesse falar sobre o 

Dia Mundial da Energia. 

Esta data foi criada com o intuito de motivar 

uma conscientização civil e política sobre a 

importância da poupança de energia e de incentivo ao 

uso de energias renováveis. 

O uso de energias fósseis, como petróleo, 

carvão mineral, por exemplo, ajuda a potencializar a 

poluição nos ambientes, prejudicando a vida de todos 

os seres do planeta. Sou presidente da Frente 

Parlamentar de Energia Renováveis, por isso que a 

Lei n.º 10.807, que prevê a isenção do ICMS para os 

minis e microgeradores de energia solar fotovoltaica, 

é uma lei que, na verdade, trabalhamos em cima dela 

o tempo todo nesta Casa. 

Em dezembro de 2017, o Governador Paulo 

Hartung aderiu ao chamado ICMS 16, resultado de 

um convênio com o Conselho Nacional de Política 

Fazendária - Confaz. Isso se deu depois de a gente 

discutir muito, fazer várias reuniões, não só com a 

Secretaria da Fazenda, mas com vários outros 

secretários que aderiram a essa discussão, por isso 

essa lei é tão importante para o estado do Espírito 

Santo. 

O acordo assinado em 2015 prevê a renúncia 

do ICMS cobrado sobre a energia gerada pelo 

consumidor e compensado pelo consumo. Essa 

medida segue os termos estabelecidos por uma 

resolução normativa da Agencia Nacional de Energia 

Elétrica, Aneel, de 2012. Trata-se de um incentivo 

fiscal para adoção de novas fontes renováveis. 

Atualmente, a alíquota do ICMS incidente no 

consumo de energia elétrica no Espírito Santo é de 

vinte e cinco por cento, uma das mais altas do país. O 

Espírito Santo era um dos quatro estados que não 

havia aderido à isenção do imposto sobre a mini ou 

microgeração de energia solar fotovoltaica. 

E aí, eu quero novamente parabenizar o 

nosso secretário da Fazenda, Bruno Funchal, que 

desde que entrou à frente da Secretaria da Fazenda 

entendeu a importância dessa lei no estado do 

Espirito Santo, essa adesão, e foi extremamente 

importante. A falta de adesão é reduzida 

drasticamente a competitividade prejudicando a 

atração de novos empregos e novos negócios no 

estado do Espírito Santo. O Brasil poderá ser um dos 

cinco maiores mercados de geração de energia mega 

voltaica nos próximos anos. E se Deus quiser, 

chegaremos a isso. 

O estado do Espírito Santo, o fato de ele não 

ter dado uma sinalização no sentido de 

favorecimento, ele está abrindo mão desse mercado 

que está por vir nos próximos cinco anos. Além de 

produzir energia limpa e estimular criação de novos 
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postos de trabalho, a abertura a esse mercado pode 

ampliar as matrizes econômicas capixabas. 

Mesmo antes da redução de tributos, muitos 

pequenos e médios empresários já estavam fazendo 

as adaptações necessárias para a geração dessa 

energia. O posicionamento em 2017, a adesão ao 

Confaz - e aí quero parabenizar novamente o Bruno 

Funchal... Não foi fácil, tentei várias vezes fazer essa 

reunião com os outros secretários que antecederam ao 

Bruno Funchal. A juventude do Bruno Funchal foi 

muito importante na chegada dele à Secretaria da 

Fazenda para ele entender da importância dessa 

atitude do Governo. 

Então, a isenção do ICMS para micros e 

pequenos geradores de energia solar, quero dizer que 

a gente quando começou tivemos, com certeza, em 

2018 a sanção da Lei 10.807/2018, que prevê a 

isenção do ICMS para os minis e microgeradores de 

energia solar fotovoltaica. Um exemplo muito bacana 

disso é o nosso asilo, o asilo dos velhos lá em 

Cachoeiro de Itapemirim. Em Cachoeiro de 

Itapemirim, o lar dos velhos Nina Aroeira, presidido 

pelo nosso querido Sebastião de Oliveira, é a 

primeira instituição social a gerar a própria energia 

com a instalação de placas fotovoltaicas. Quero dar 

os parabéns a essa instituição, em Cachoeiro de 

Itapemirim, que prontamente produziu essa energia!  

Também quero dizer das matérias que 

saíram, por exemplo, em A Gazeta, já em 07 de maio 

de 2018: indústrias do ramo de rochas que investiram 

na energia fotovoltaica já comemoraram a redução 

nos custos da produção, representando uma 

importante economia para as empresas. Também: aos 

poucos, o mito do investimento inicial, que tem um 

custo elevado, está caindo em razão da economia, da 

modernidade e da sustentabilidade; em cinco anos, as 

instalações de energia solar cresceram 23.850% no 

estado do Espírito Santo; são quatrocentos e setenta e 

nove imóveis residenciais, comerciais e industriais 

que geram energia solar por meio do sistema 

integrado à rede EDP - microgeração distribuída.  

Isso é extremamente importante que a gente 

fale aqui. Juntos, esses imóveis geram 3,8 megawatts 

por mês, energia que corresponde, Deputado José 

Esmeraldo, ao consumo de duas mil e quatrocentas 

residências - o que daria para abastecer uma cidade 

como Ibitirama, na região do Caparaó. Olhe a 

importância dessa lei, a importância... Sensacional! - 

está dizendo aqui o Deputado José Esmeraldo. 

Aberturas de linhas de crédito específicas 

foram lançadas para financiar projetos de aquisição 

de painéis fotovoltaicos com juros mais baixos e 

prazos mais longos. Bandes, Siccob, Banco do Brasil: 

linhas de financiamento para pessoas jurídicas. 

Resumo da matéria de A Tribuna, no dia 13 

de maio de 2018: imóveis aderem à geração de 

energia. Progressão anual: em 2013, dois sistemas 

instalados; em 2014, oito sistemas instalados; 2015, 

quinze sistemas instalados; 2016, trezentos e oitenta e 

sete sistemas instalados; 2017, duzentos e quarenta 

sistemas instalados; 2018, cento e dezenove sistemas 

instalados, com previsão de alcançar setecentos e 

setenta e um até o final do ano. 

Há três anos, Deputado José Esmeraldo, 

Deputado Bruno, Deputado Freitas, Deputado 

Enivaldo dos Anjos - rapidamente - as placas de 

energia fotovoltaicas, Bruno Lamas, eram importadas 

e custavam em torno de um mil reais, fora o custo de 

instalação, Deputado José Esmeraldo. Atualmente, as 

placas são comercializadas por seiscentos, e o custo 

da instalação caiu pela metade.  

Quero dar os parabéns e agradecer ao Jairo! 

O Jairo Alves foi quem, na verdade, motivou-me. 

Queria, Deputado Enivaldo - cameraman, por favor - 

só mostrar aqui essa matéria de A Gazeta: Energia 

solar garante economia mensal de CR$ 20 mil a 

indústrias. E não só às indústrias, até o nosso asilo 

dos velhos, em Cachoeiro de Itapemirim, só está 

usando a energia fotovoltaica.  

Quero agradecer aos deputados que abriram 

mão para que eu pudesse falar! Agradecer essa 

gentileza do Deputado Bruno, do Deputado Enivaldo 

dos Anjos! Queria muito dividir essa matéria com 

todos os deputados. Esse aqui não é um trabalho de 

Luzia Toledo, é um trabalho dos trinta deputados, são 

quatro deputadas e vinte e seis deputados que 

trabalham aqui. Se eu não ajudar a votar o projeto do 

Deputado José Esmeraldo... Ele vai votar no meu... A 

regra é essa, e estamos muito felizes de hoje ter 

falado aqui sobre o dia, que é hoje. 

Muito obrigada, outra vez, Deputado Bruno 

Lamas e Deputado Enivaldo. Muito obrigada, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) -  Presidente 

Enivaldo dos Anjos, nosso deputado coronel de Barra 

de São Francisco. Ah não! Barra de São Francisco 

não! Agora é da capital. Evoluiu! 

Senhores deputados, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que me antecedeu com uma brilhante fala a 

respeito da energia fotovoltaica, vou ratificar a fala 

da Deputada Luzia, uma brilhante deputada, que fez 

uma repercussão muito bonita aqui de uma fonte de 

energia renovável. Mas me recordo que no dia de 

ontem o Deputado Sergio Majeski também fez um 

brilhante pronunciamento abordando fontes de 

energia renovável e eu quero ampliar esse debate. 

Acho que é um debate importante, neste momento 

que o país passa por busca de novos caminhos. 

Precisamos debater o que este país precisa.  

Fico observando. A Deputada Luzia no seu 

pronunciamento disse que de vinte e cinco  por cento 

de ICMS... Eu penso que a energia tem mais de 

quarenta por cento de ICMS. Primeiro que esses vinte 

e cinco por cento que eles dizem que cobram do 

consumo nosso, José Esmeraldo, é imposto sobre 

imposto, porque eles cobram vinte e cinco por cento 
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sobre o cálculo do ICMS,  que já está na energia. Se 

fosse vinte e cinco por cento puro em cima do 

consumo, era só vinte e cinco por cento, mas eles 

primeiro somam a despesa do imposto com o 

consumo da energia e, depois, colocam vinte e cinco 

por cento. É imposto sobre imposto e dá uns quarenta 

por cento de ICMS. 

Agora o que encabula mais é por que o 

Estado demorou tanto a conceder a isenção de ICMS 

para a produção própria de energia, porque quando 

você instala as placas de fotovoltaica  no teto da sua 

casa, você só pode produzir a energia para o seu 

consumo. Normalmente o técnico que vai fazer essa 

instalação para uma residência, ele calcula os últimos 

consumos, tudo o que se tem, e a média do consumo 

da residência. Ele instala as placas para produzir a 

energia que é consumida naquela residência e instala 

um relógio de devolução ou de entrega da energia 

que se produz naquela residência. Então tem um 

relógio que mede a energia que é devolvida para a 

rede e tem o seu relógio que mede a energia que você 

consome. E aí se você consumir até o limite que você 

produzir, você não vai pagar energia, porque você 

está entregando, produzindo através das placas e 

entregando na rede. Se você consome o mesmo tanto 

que você produziu, automaticamente você está isento. 

Se você consome menos do que você produziu, você 

está produzindo energia e entregando para a Aneel, e 

não recebe nada por ela. Você produziu a mais do 

que você consome, você tem uma reserva, que você 

pode até consumir no mês seguinte, mas caso você 

fique um ano consumindo menos do que você 

produz, você está entregando energia para a Aneel 

sem receber nada por ela. 

Então, quando se produz exatamente, ou 

menos, ou mais do que se consome, automaticamente 

não tinha necessariamente que ter ICMS, porque 

ICMS é imposto sobre circulação de mercadoria. 

Quando eu estou produzindo energia, consumindo a 

minha energia e não estou vendendo, não há o que se 

falar de circulação de mercadoria porque não está 

circulando. Se não está circulando, não deveria ser 

cobrado ICMS.  

Então, há muito tempo, desde o lançamento 

da produção de energia fotovoltaica, tinha que ter 

dado a permissão de o consumidor produzir a sua 

própria energia sem ter que falar em ICMS, mas não 

foi o que aconteceu.  Deu oportunidade de produzir a 

própria energia, com a cobrança do imposto sobre 

circulação de mercadoria. E aí, depois, o Confaz - 

Conselho Nacional Fazendário - elaborou uma 

medida que serviu para todos os vinte e seis estados 

federados mais o Distrito Federal, de aderir a essa ata 

do Confaz e não cobrar o ICMS pela energia 

produzida. Ou seja, dar isenção do ICMS dessa 

energia. E, infelizmente, o estado do Espírito Santo 

foi o quarto, o último estado a aderir à ata do Confaz, 

dizendo que isso daria um prejuízo enorme no Estado 

se abstivesse de cobrar essa taxa de ICMS pela 

produção da sua própria energia.  

Hoje temos crescendo bastante a produção de 

energia fotovoltaica, e quero acreditar que vai crescer 

muito mais, até porque as instituições bancárias estão 

concedendo crédito, e um crédito de custo baixo, para 

que o usuário possa fazer o investimento de 

implantação da produção de energia fotovoltaica. 

Uma vez instalando as placas, em curto espaço de 

tempo, dois ou três anos, a gerente tem possibilidade 

de pagar o investimento e ficar isento de pagamento 

de energia, uma vez que tem durabilidade de, 

aproximadamente, vinte anos, essa estrutura instalada 

nas nossas residências.  

É um belo passo que o Estado dá, que o País 

dá. Já se observa a grande economia que está sendo 

feita pelas indústrias e por toda a produção de energia 

porque o usuário e cada residência do nosso país 

estão tendo a oportunidade de produzir sua própria 

energia.  

Agora, fico perguntando - e acompanhei 

ontem o pronunciamento do Deputado Sergio 

Majeski - o porquê que não se incentiva investimento 

em novas fontes de energia limpa, de energia que 

revoluciona o mundo todo. E questiono por que não 

fazer a eólica, a energia do vento.  

Ontem, o Deputado Sergio Majeski 

questionou o porquê que não se aproveita muito mais 

a energia solar. E temos muito horizonte para 

aproveitar. Mas, aqui, no nosso estado, temos 

oportunidade, e grande oportunidade de aproveitar os 

ventos que batem em toda a costa do Espírito Santo.  

Já teve um estudo da Petrobras para instalar 

um parque eólico na região de Urussuquara, no norte 

de São Mateus. E eu não consigo entender o porquê 

que o Governo não incentiva. Se não é a Petrobras, 

que seja outra, mas que a gente possa atrair, que 

possa dar incentivo, que possa investir. Não existe. 

Se não existe, o porquê de não incentivar, se é tão 

simples e tão rico produzir energia limpa. Se é tão 

risco, como foi citado, aqui, ontem, se existe um risco 

tão grande por conta do ciclo da natureza que, uma 

hora faz muita chuva e uma hora fica três anos sem 

chover nada. E, aí, passa a ter risco da produção das 

hidrelétricas. E a gente não faz investimento ou deixa 

para depois, sempre para depois, o que já não tem 

mais nada. 

 Precisamos debater isso muito mais, até 

porque o Brasil precisa de um novo horizonte.  

Fico a me perguntar. Ontem fiz uma reflexão aqui, 

porque nessa manifestação; não é greve, e acho que 

tem que tirar o termo greve das manifestações. Os 

caminhoneiros estão fazendo uma paralisação, com 

muita espontaneidade, por uma causa, pelas 

aberrações que este País impõe a todos os brasileiros, 

por tanta corrupção, por tanta mazela, por tantos 

desmandos em todos os poderes, em todas as 

instituições. E os caminhoneiros estão sendo a voz do 

Brasil, das pessoas que chegaram ao limite extremo.  

Sempre digo aqui que o homem acuado, vira 

bicho. E o bicho caminhoneiro está nos 

representando e representando todos os brasileiros, 
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mas muito em função dessa democracia. Desculpe o 

termo, mas dessa democracia burra de que somos 

reféns, de um Governo que não dialoga, de um 

Governo que dita. Estou falando, primeiro, do 

Governo central.  

Vi alguns ofícios de centrais, representativas 

dos caminhoneiros, de alguns meses, do ano passado, 

que não se teve sequer resposta do Governo central, 

quiçá uma agenda para debater o que afugenta os 

caminhoneiros  que carregam o Brasil na carroceria 

de seus caminhões. Está claro isso, mas não se teve 

diálogo com a categoria, assim como não tem diálogo 

com categoria nenhuma. Vai mudando de Governo e 

vai tocando o Brasil como se tocasse uma boiada. E 

não é isso. As pessoas pensam, as pessoas são 

sensíveis, as pessoas precisam dialogar, 

principalmente no sistema democrático que a gente 

tem.  

Eu pediria mais dois minutos, Deputado José 

Esmeraldo, que é extremamente democrático e que 

faz uso deste tempo na tribuna. 

Aí, eu trago para cá, para o Governo do 

Estado, duas situações inéditas, para mim, em meu 

meio século de vida. Esta situação que estamos 

vivendo neste momento e a situação que se viveu há 

um ano, no estado do Espírito Santo, em fevereiro de 

2017, a paralisação da instituição mias antiga deste 

Estado, a instituição Polícia Militar, que parou. O que 

a gente via naquela paralisação também não era a 

força representativa de associação de classes. O que 

se viu foram as famílias dos policiais, esgotadas que 

estavam por não perceberem nenhuma melhoria de 

reposição salarial, pelo menos da inflação, dos 

coletes, das armas, das viaturas, de seus membros das 

famílias. Aí, busca-se diálogo, busca-se diálogo e não 

se tem esse diálogo. Quando não se tem esse diálogo, 

vai trazendo uma impotência enorme de quando 

poderá acontecer a melhoria que a categoria busca. 

Aí, por falta de diálogo, por falta de atenção, 

por falta de democracia, por falta de republicanismo 

que um Governo precisa ter, chega-se a este 

finalmente. Chegou ao finalmente, aqui no estado, 

em fevereiro de 2017, quando, naquele mês, mais de 

duzentas pessoas tiveram as vidas ceifadas por pura 

arrogância, prepotência, falta de diálogo, falta de 

democracia de um Governo. E, agora, de novo 

acontece. 

Aí, a gente pergunta: Será que, realmente, 

estamos em um regime democrático? Eu tenho 

muitas dúvidas. Este regime é um regime dúbio. 

Fala-se de democracia, mas uma democracia que não 

dialoga, uma democracia que não identifica outros 

poderes, uma democracia que quer fazer ao bel 

prazer, do jeito que eu quero, do jeito que eu dito, do 

jeito que eu estabeleço. Ou faz desse jeito, ou paga o 

preço da ditadura. 

Então, o que está em jogo, neste momento, é 

que precisamos de democracia, de diálogo, de 

republicanismo. Eu tenho dúvida se a sociedade 

consegue esperar mais. E, aí, fica para todos 

pensarem o modelo que estão impondo em seus 

Governos.  

Muito obrigado, senhor presidente. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  
Presidente, pela ordem! Eu havia combinado com o 

Presidente Erick e também com o Marcelo Santos 

que, às 17h, eu pediria para os dois sargentos que 

estão aqui, Sargento Emerson e Sargento Dílson, 

fazerem a apresentação com a boneca Altina. Mas 

como o próximo orador é o professor Majeski, eu, 

naturalmente, gostaria que ele falasse. Em seguida, 

V. Ex.ª me autorizaria a entrar com os dois sargentos 

para que eles pudessem me acompanhar para fazer a 

apresentação da boneca Altina.  

Eles chegaram aqui quinze para as cinco. 

Ainda vamos, naturalmente, ceder este espaço, como 

estava combinado. Naturalmente, ele tem todo o 

direito, professor Majeski, de falar. Em seguida, 

gostaria que os sargentos viessem me acompanhar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JOSÉ 

ESMERALDO - MDB) - Deputado Doutor 

Hércules, o Deputado Sergio Majeski vai fazer uso da 

tribuna. Depois tem V. Ex.ª, tem o Padre Honório e 

tem o José Esmeraldo. Eu vou ficar prejudicado, mas 

como V. Ex.ª tem dois policiais militares, eu vou 

passar o meu tempo. 

Com a palavra o Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao Deputado José Esmeraldo, que, 

neste momento, dirige a sessão, aos deputados que se 

encontram ainda em plenário, aos funcionários da 

Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. 

Que nós estamos vivendo um momento para 

lá de complicado, em todos os níveis, não resta a 

menor dúvida. Nós sentimentos isso diariamente. 

Agora, o que me preocupa é radicalização dos 

debates em torno seja lá do que for.  

As redes sociais, hoje, se tornaram uma 

espécie de referência para muita gente.  Então, aquilo 

que está lá, aquilo que é postado parece que vira 

verdade para uma parte da população e ela toma 

partido desse ou daquele, dessa ou daquela situação, 

como se aquilo fosse verdade absoluta. Estamos 

perdendo a capacidade de ouvir, de interpretar, de 

pensar e de refletir para depois debater. 

Ontem fiz uma experiência - e todo mundo 

sabe que estou muito presente nas redes sociais, até 

minha campanha, na época, foi feita, em grande 

parte, pelas redes sociais, - postei uma frase muito 

simples nos meus perfis. Uma frase que dizia mais ou 

menos assim: As pessoas não estão percebendo a 

gravidade do momento, que está na hora de todos nós 

termos equilíbrio e serenidade, e que todos nós 

pagaremos a conta pelo que está ocorrendo. Isso é 

uma questão obvia, é grave mesmo o que está 

ocorrendo. Seja lá o que as pessoas pensem sobre 

isso, mas o fato de que essa paralisação já gerou 
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bilhões de prejuízo, tanto em produtos que se 

estragaram como em recolhimento de impostos e não 

sei mais o quê, e que isso vai sair, quem vai pagar 

isso é a população não resta a menor dúvida.  

Mas as pessoas ao invés de, então, cada um 

ponderar a sua opinião, uma quantidade muito 

significativa de pessoas vai para o ataque, te 

desqualificando: Olha, eu bem que desconfiava, que 

você rererê, rarará; eu, que não sei o quê; e você, 

para mim, nossa, caiu na minha moral depois de... 

Mas em que mundo nós estamos? Então, a pessoa só 

serve se ela pensar exatamente como você, se ela 

falar as mesmas coisas que você, se ela concordar 

com tudo que você pensa.  

Olha, eu sempre dizia isso para os meus 

alunos em sala de aula, a história da humanidade 

prova por A mais B que a sociedade  evoluiu, e o 

pensamento humano evoluiu, pela contradição, pelo 

contraditório, pelo debate. Não evoluímos porque 

concordamos uns com os outros há milhares de anos, 

muito pelo contrário. Porque sempre as pessoas 

discordaram, foram pensando e aprimorando o 

pensamento para evoluir. Do contrário, estaríamos, 

talvez, até hoje andando de cipó no meio da floresta. 

Não teríamos evoluído. Já pensou que antigamente as 

pessoas diziam assim: O Sol é o centro do universo, e 

o Sol é que gira em torno da Terra. E as pessoas 

acreditavam nisso. Os primeiros a contestarem essa 

verdade foram queimados vivos em fogueira, foram 

processados, foram condenados. E se ninguém 

discutisse sobre isso? Como seria então?  

Você que me ouve em casa, quem sou eu 

para ficar aconselhando as pessoas, mas temos que 

parar de radicalizar. O fato de uma pessoa não 

concordar com a outra significa tão somente que ela 

tem uma opinião diferente da sua. Não significa que 

ela é pior ou melhor que você. E não significa que ela 

é sua inimiga só porque ela não concorda com você 

ou porque ela tem uma opinião muito diferente. Não 

podemos continuar nessa radicalização e nesse 

maniqueísmo tão grande. Ou seja, ou você concorda 

comigo ou você está contra mim. Ou você é a favor 

ou você é contra. Não existem só essas opções.  

Precisamos urgentemente repensar e deixar 

de sermos tão reativos. Precisamos ser mais 

reflexivos. Hoje você não termina de concluir uma 

frase e a pessoa já está te rebatendo. Ela nem 

entendeu direito, nem parou por um momento para 

pensar sobre o que você disse e já reage. E, 

normalmente, já reage com quatro pedras nas mãos. 

Então, precisamos ser reflexivos antes de atacar as 

pessoas. Antes de reagir, vamos pensar sobre aquilo 

que o outro defende, sobre aquilo que o outro pensa. 

Ninguém é o dono da verdade, eu não sou, o Padre 

Honório não é, ninguém é, o Doutor Hércules não é, 

os funcionários da Assembleia não são. Ninguém é o 

dono da verdade. 

E, se nós tivermos paciência de discutir uma 

ideia como pessoas educadas, como pessoas 

civilizadas, pode ser que nós encontremos uma 

terceira solução ou uma terceira avaliação, que nós 

não tínhamos pensado ainda. Mas isso só será 

possível à medida que as pessoas, pelo menos, 

pensarem um pouco sobre o que a outra está dizendo 

e entenderem que todos nós temos opiniões e que nós 

somos diferentes mesmo. E, ao apresentar aquilo que 

nós pensamos como diferente, seja em ideologia, seja 

em time de futebol, seja lá do que for, não nos faz 

nem pior nem melhor do que ninguém. Simplesmente 

nos faz pessoas que pensam de forma diferente. 

Simples assim. 

Então, essa radicalização está fazendo um 

mal para todos nós. Você vê hoje pessoas que eram 

amigas se transformando em inimigas simplesmente 

porque pensam de forma diferente; você vê pessoas 

de uma mesma família deixando de falar uma com a 

outra simplesmente porque pensam diferente. 

Então, vamos testar um pouquinho a nossa 

paciência, a nossa resiliência e, sobretudo, vamos 

exercitar a nossa capacidade de pensar sobre o que o 

outro está dizendo, o que o outro está escrevendo. E, 

principalmente, é importantíssimo que a gente ouça 

aqueles que pensam diferente da gente. Porque é o 

que pensa diferente de você que vai ser capaz de 

fazer com que você pense, que você exercite o seu 

pensamento. 

Se o tempo inteiro você só ouve aquele que 

fala o que você quer ouvir; você só conversa com 

aquele que pensa exatamente igual a você; você só 

conversa e só discute com quem você já sabe o que 

pensa e você sabe que a pessoa vai falar as mesmas 

coisas que você quer ouvir. Como é que você vai 

evoluir o seu pensamento? Como é que você vai 

enxergar outras realidades? 

Outra coisa que é fundamental, hoje mais do 

que nunca, pessoal: vamos ler um pouco mais; vamos 

refletir um pouco mais. Leitura é fundamental. Leia 

tanto aquilo que você gosta de ler quanto aquilo que 

você não gosta; leia aqueles que têm a mesma 

opinião que você e leia mais ainda aqueles que 

pensam diferente de você, porque o seu raciocínio vai 

evoluir com o pensamento contraditório.  

Foi assim em toda a história da humanidade. 

Graças à contradição de pensamento, ao 

contraditório, ao debate, é que nós estamos aqui hoje, 

e olha que, apesar de tudo isso, nós nem construímos 

coisas tão boas assim. Mas como teria sido se as 

pessoas eternamente tivessem pensado as mesmas 

coisas, não discordado, não admitido que o outro 

pensasse diferente, desqualificado e defenestrado 

todo aquele que pensasse diferente? Nós estaríamos 

ainda vivendo como no século V, no século VI, 

alguma coisa assim.  

Viva o pensamento! Viva o contraditório! 

Vivam aqueles que pensam diferente de mim! Graças 

a Deus que tem um monte de gente que pensa 

diferente de mim! E eu adoro ouvir pessoas que 

pensam diferente de mim, eu adoro ler aqueles que 

pensam diferente de mim porque isso faz o meu 

pensamento evoluir, faz-me enxergar outros campos, 
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outros panoramas, faz com que eu entenda coisas que 

antes eu não entendia. 

Mas é necessário que nós estejamos abertos a 

isso. E não se desfaça das suas amizades, das pessoas 

que você gosta, não brigue com a sua família porque 

as pessoas pensam diferente. A gente pode discutir e 

ter, às vezes, discussões acaloradas e continuar se 

amando e se respeitando da mesma forma. Muito 

obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Muito bem, nosso futuro 

senador, Sergio Majeski. Parabéns pela reflexão! 

Gostaríamos de convidar para fazer uso da 

palavra o Doutor Hércules e, também, os convidados. 

Não é, Doutor Hércules?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Enquanto o Doutor Hércules se dirige à tribuna, 

Padre Honório; enquanto ele se dirige à tribuna, 

Padre Honório, gostaria de agradecer as palavras do 

Deputado Freitas ontem, e hoje também, em elogio a 

minha pessoa, Deputado Freitas. O senhor que é um 

deputado combativo e também para mim é um grande 

orgulho estar no mesmo partido que V. Ex.ª. Muito 

obrigado.   

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Vamos receber agora o Sargento 

Emerson e o Sargento Dilson. Por favor. Queiram se 

aproximar da tribuna, juntamente com o Doutor 

Hércules saúde da Silveira, líder do MDB do estado 

do Espírito Santo; um dos deputados, Freitas, só 

com os meninos que nasceram pelas mãos do 

Hércules, como médico, ele se elege com sobra de 

votos até para o Senado.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Pela ordem, 

deputado presidente! Já que V. Ex.ª me citou, devo 

seguir a sugestão do Deputado Theodorico Ferraço 

e imaginar que do primeiro parto que foi o do 

Deputado Theodorico até os dias de hoje dá para 

eleger com sobra.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Doutor Hércules, por dez 

minutos. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Inicialmente, quero agradecer as palavras até certo 

ponto imerecidas, do nosso querido Deputado 

Padre Honório; agradecer ao nosso comandante 

D’Isep, que cedeu aqui e que estão aqui o Sargento 

Emerson e o Sargento Dilson, que estão aqui 

fazendo a segurança com extintor de incêndio, 

porque vamos acender o cigarro da Altina.  

Altina é alcatrão com nicotina. Então, 

vamos mostrar o malefício do fumo. Todo ano a 

gente faz esse trabalho aqui para conscientização 

das pessoas não fumarem. Cigarro não faz bem 

nenhum à saúde e faz muito mal ao bolso também, 

porque cigarro é caro e, se você lembrar que você 

vai gastar com cigarro, você pode gastar com outra 

coisa importante para sua família. Enfim, cigarro 

não faz bem de forma alguma.  

Vou acender o cigarro e nossos sargentos, 

Sargento Emerson e Sargento Dilson, vão ficar 

aqui com o extintor dando segurança para nós. 

Então, a Altina mais uma vez é o alcatrão com 

nicotina. Vamos acender esse cigarro e vocês verão 

com poucos segundos desse cigarro o estrago que 

ele faz no pulmão das pessoas. Em seguida vou 

tirar esse tubo que está aqui embaixo e vou mostrar 

como ficou esse tubo. 

Mais uma vez agradecer ao comandante 

D’Isep, que todo ano manda alguém do Corpo de 

Bombeiros, hoje o Sargento Dilson e o Sargento 

Emerson vieram aqui para, naturalmente... acender 

um cigarro aqui não é uma coisa salutar e é uma 

coisa perigosa, que temos muito material 

inflamável aqui... 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Deputado 

Hércules, pela ordem, meu irmão.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Pois não. 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Queria observar 

que essa Altina, a gente usa um termo para o 

fumante que fuma muito, e essa Altina fuma como 

uma caipora. Rapaz, a mulher traga que só! Ela 

está terminando um cigarro em um minuto, o 

pulmão dela não aguenta não.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Muito bem. Tanto faz fumar depressa, quanto 

devagar, Deputado Freitas. Obrigado pela 

colaboração, mas, na verdade, todos esses cigarros 

que seja rápido ou que seja lento, ele vai causar 

mal para a pessoa que faz, que utiliza o cigarro. 

Vamos mostrar aqui agora como ficou o tubo 

depois da Altina fumar um cigarro só. Vamos fazer 

essa demonstração para você que está em casa ver 

o que o cigarro faz no seu pulmão. 

Auxiliei várias cirurgias de urgência de 

tórax e, quando você abre um tórax de uma pessoa 

que não fuma, e se você faz a comparação de uma 

pessoa que fuma se você passar um algodão, 

naturalmente se você olhar o pulmão de uma 

pessoa que não fuma é totalmente cor de rosa e 

bonito, mas, se você olhar o pulmão de uma pessoa 

que fuma, parece que está um pulmão cheio de 

carvão. Isso é grande parte de reponsabilidade de 

câncer, o fumo, não só de pulmão, mas câncer de 

boca, de laringe, de gengiva - bom, boca e gengiva 

é a mesma coisa. 
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O doutor Edson, hoje - que está ali - falou 

na Comissão de Saúde sobre a questão do 

comprometimento dos dentes, da arcada dentária. 

Ele falou na Comissão de Saúde, hoje, com muita 

propriedade. O doutor Edson tem colaborado 

muito, ele é odontólogo da nossa Casa e tem 

acompanhado os movimentos da Comissão de 

Saúde. Mais uma vez, doutor Edson, nós 

agradecemos a você por isso. 

Então, essa contribuição que nós estamos 

fazendo hoje aqui... Quero agradecer, mais uma 

vez, ao Sargento Emerson e ao Sargento Dilson; ao 

nosso Comandante D’Isep, que tem tido uma 

participação importante na condição de 

comandante do Corpo de Bombeiros; à Secretaria 

de Estado da Saúde, Programa de Controle ao 

Tabagismo.  

Pode deixar, Taquigrafia, que depois vou 

entregar, estou falando mais depressa. Para quem 

não sabe, Taquigrafia, a tradução é a seguinte: é a 

arte de se escrever na velocidade em que se fala. 

Até faço, mais uma vez, um apelo aos colegas, 

quando forem utilizar a tribuna, falarem bem 

devagar para a Taquigrafia poder registrar. Como 

tenho tudo escrito aqui, depois vou entregar para a 

Taquigrafia. 

Então, queremos agradecer à Kátia 

Guerzet, enfermeira responsável pelo Programa de 

Controle ao Tabagismo da Secretaria de Saúde do 

Estado; à Silvana de Oliveira Dias Valada, 

assistente social do Programa de Controle ao 

Tabagismo, também da Sesa; à Prefeitura de 

Vitória, ao Prefeito Luciano Rezende, que também 

colabora, todo ano, com esse ato que fazemos em 

frente à Assembleia, na entrada do Shopping 

Vitória; à Secretaria Municipal de Saúde de 

Vitória, à Cátia Cristina Vieira Lisboa, secretária 

municipal de Saúde. Obrigado, Cátia; à Eliane 

Moreira da Costa, Ações de Controle do 

Tabagismo. Também é importante. Queremos 

agradecer à Letícia Dalvi, coordenadora de 

Marketing do Shopping Vitória e à Gabriela Fraga, 

analista do Departamento de Marketing do 

Shopping Vitória.  

Queremos agradecer, também, à 

Assembleia Legislativa; à Comissão de Saúde, a 

nossa comissão; ao meu gabinete, a todos que 

participaram desse trabalho hoje na entrada do 

Shopping Vitória, na parte da manhã; ao Presidente 

Erick também. Muito obrigado, porque cedeu 

funcionário, cedeu televisão, a TV Assembleia 

esteve lá, a Rede TV também esteve presente; ao 

Hospital da Policia Militar, o Programa de 

Controle do Diabetes, Hipertensão, Tabagismo e 

Tuberculose; ao Coronel Márcio Eugênio Sartório, 

diretor de Saúde da Policia Militar do Espírito 

Santo; à Cristiane Freire, enfermeira também; à 

Marlene Muniz Barreto, também enfermeira; à 

Marlene Gomes, psicóloga do Programa de 

Tabagismo. A gente sabe os malefícios, 

especialmente câncer de pulmão. Ao Conselho 

Regional de Farmácia do Espírito Santo, ao Doutor 

Luiz Carlos Cavalcanti, que atualmente é o 

presidente do conselho; à Sheila Maria de Souza, 

servidora do Conselho Regional de Farmácia do 

Espírito Santo; à Maria Tereza Lobato Machado, 

servidora, também, do Conselho Regional de 

Farmácia do Espírito Santo; à Flavia Binda Gama, 

aluna do curso de Farmácia da UVV, de Vila 

Velha; à Marcela Eduardo Almeida, aluna também 

do curso de Farmácia da nossa querida UVV, 

presidida pelo meu amigo, nosso querido Dantas; à 

Rede Farmes, a gerente comercial esteve 

representando, à nossa querida Martha Marcarini; à 

Multivix, nosso eterno reitor, foi reitor da Ufes e 

hoje é reitor e diretor da Multivix, que esteve 

acompanhando este trabalho importante durante a 

manhã ali também. Ao Denis Antônio Arruda, 

supervisor comercial da Multivix. São muitos 

agradecimentos, estou quase acabando e meu 

tempo também. 

Agradeço ao Wellington Felippe, 

funcionário da Multivix; à Ingrid Roncheti 

Teixeira, aluna do curso de Educação Física da 

Multivix; à Raquel Barreto, aluna do curso de 

Odontologia também da Multivix; à Beatriz 

Bortolini, aluna do curso de odontologia da 

Multivix; ao Vinicius Campello, aluno do curso de 

Nutrição; à Emanuelle Rizzi Moreira, aluna do 

curso de Nutrição; ao Stanley, aluno do curso de 

Nutrição e à Tamara, aluna do curso de Nutrição. 

Queremos agradecer também ao HPM, 

Hospital da Polícia Militar, que cedeu a Altina e mais 

uma vez nós mostramos a fusão de alcatrão com 

nicotina e vimos o estrago que faz.  

Mais uma vez, dê um take, por favor, 

flamenguista. Como é que fica o pulmão das pessoas 

que utilizam o cigarro. Está aqui dentro. Não está 

fácil tirar esse tubo. Vamos ver se eu consigo tirar o 

cotonete. Está aqui. Dá para você mostrar aqui como 

fica o pulmão do fumante? 

O tabagismo, o cigarro... O tabaco em geral é 

um suicídio e você pode se livrar disso. Muito bem. 

Mais uma vez agradeço a todos. Agradeço ao nosso 

querido amigo que está aqui presente, Sargento 

Emerson e Sargento Dilson, e agradeço ao 

Comandante D’Isep, agradeço a paciência do nosso 

presidente, nosso querido Padre Honório, do 

Deputado Sergio Majeski e do Deputado Freitas, 

que são os Deputados que estão aqui no plenário 

até agora.  

Muito obrigado Sargentos e, naturalmente, 

muito obrigado a vocês que estão em casa 

acompanhando esta sessão com a importância de 

mostrar os malefícios do fumo. Deixe de fumar que 

não te traz bem nenhum e traz, ainda, prejuízo para 

o seu bolso. Obrigado, Sargento. 
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O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Parabéns, Deputado Hércules, 

V. Ex.ª que tem feito um trabalho, a vida toda, para 

que as pessoas tenham saúde. A prevenção é a 

melhor maneira para que as pessoas não precisem 

procurar os hospitais para se tratarem. 

Também quero parabenizar os nossos 

bombeiros que vieram aqui participar desse 

momento. A grande importância que os bombeiros 

têm dentro de todo nosso Estado do Espírito Santo. 

Parabéns Dilson, Emerson e parabéns Doutor 

Hércules. 

Gostaria de convidar o Deputado Sergio 

Majeski para que viesse presidir, para que eu possa 

usar a tribuna. Muito obrigado, Senhor Deputado. 

V. Ex.ª está sempre com muita gentileza 

participando e colaborando com esta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Próximo orador, nosso 

querido Deputado Padre Honório, com a palavra. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 

Obrigado, Deputado Sergio Majeski. Quero 

cumprimentar os demais Deputados presentes e, 

mais uma vez, aqueles que nos acompanham. Hoje 

gostaria, mais uma vez, de trazer um tema do qual 

já falei algumas vezes nesta tribuna. Nós sabemos 

que todas as pessoas, quando saem de casa, o 

retorno é esperado pela família. Mas, quando eles 

saem de casa para fazer os seus trajetos, seja para 

passear, seja para trabalhar, é necessário que tenha 

muita segurança no trânsito. É necessário também 

que eles possam se sentir seguros no trânsito. Aí 

uma estrada bem sinalizada, uma estrada com as 

devidas precauções tanto do motorista, quanto 

também da qualidade das estradas, oferece àquele 

que está dirigindo ou oferece também àqueles que 

estão nos seus veículos um pouco mais de 

segurança. 

Nós temos diversos problemas nas 

estradas. Obviamente que teremos sempre porque 

temos milhões e milhões de quilômetros de 

estradas que precisam de manutenção 

permanentemente. Mas, às vezes, existem algumas 

intervenções que são intervenções pequenas e que 

podem fazer a diferença, inclusive na economia do 

Estado.  

Mais uma vez, hoje, eu gostaria de falar 

dos radares desligados lá do Km 13 até o Km 47, 

da estrada que vai de São Mateus até Nova 

Venécia. Olha, Deputado Sergio Majeski, o que 

está causando aqueles radares desligados. Quem 

não conhece e vê o radar desligado, não 

funcionando, como não conhece, imagina que eles 

estejam funcionando porque temos os radares que 

sinalizam quando estão ligados e tem outros que 

são cegos, que não dão aparência de estarem ou 

não estarem desligados.  E aqueles que não 

conhecem a estrada, quando chegam perto, quando 

se aproximam e que veem os seus radares, 

entendem que aqueles radares estão ligados e eles 

param, às vezes, até de maneira mais brusca. Quem 

vem atrás, não percebendo e sabendo que os 

radares não estão funcionando, estão em uma 

velocidade comum sem a exigência ou a 

necessidade de parar e aí existe o choque natural.  

Nessa semana, mais uma vez aconteceu 

isso lá em um dos radares do Km 13 ao Km 47. 

Um rapaz, conduzindo a moto, estava indo, quando 

chegou próximo ao radar, ele parou e veio um 

carro atrás e aconteceu um acidente, com certeza, 

trazendo graves transtornos. Transtorno para 

aquele jovem que vai precisar ficar um bom tempo 

sem trabalhar, transtorno para a família daquele 

jovem que precisa dos trabalhos daquele jovem, 

transtorno para a comunidade que sente uma 

insegurança terrível e transtorno para o Estado que 

tem que ficar com uma pessoa internada, uma 

semana, duas, três, quatro, cinco, às vezes, até 

meses, gastando com aquela pessoa e, se aquele 

equipamento estivesse funcionando, poderia evitar 

tudo isso.  

A comunidade lá está revoltada. Eles querem 

porque querem fazer as suas manifestações. Já 

fizeram uma vala. O Estado foi lá através do DER e 

tampou a vala. Fizeram novamente e acidente 

acontecendo.  

Então, que faça pelo menos um quebra-

molas. Ah, os radares não estão funcionando. A 

empresa não está sendo licitada, não foi licitada. 

Então que faça, pelo menos, os quebra-molas 

porque senão vai chegar um momento que vai 

acontecer igual aos caminhoneiros: vai parar. Aí 

eles vão fazer a manifestação. A diferença é que os 

caminhoneiros estão lá. A comunidade está 

aceitando, a polícia não está agredindo, não está 

tirando à força. Mas, se a comunidade fizer uma 
manifestação e parar, interromper aquela estrada, 

então o que acontece? A polícia vai lá e mete o 

cassetete na cabeça de todo mundo, espanta todo 

mundo.  

Então, nós precisamos ter um pouco mais 

de prudência. Por isso, mais uma vez, estou aqui a 

pedido da comunidade, a pedido do Vereador Paulo 

Chagas que tem sido uma pessoa incansável visitando 

todas aquelas comunidades, ouvindo os clamores 

daquelas comunidades, várias reuniões, várias 

assembleias, ele já procurou diversas vezes o DER, 

mas não tem sido atendido.  

Gostaria que o senhor Enio Bergoli fosse à 

comunidade, fosse ouvir aquela comunidade. Já 

pedimos à Casa Civil, já pedimos ao gabinete do 

governador, eles já pediram e precisamos que estas 

comunidades sejam atendidas. São vidas, são 

famílias, são pessoas que estão sendo colocadas e 

expostas todos os dias.  
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O que custa dar uma satisfação à 

comunidade? O que custa sentar com a 

comunidade, fazer uma assembleia com a 

comunidade, oferecer soluções? As pessoas vão 

esperando, esperando, esperando. Está lá o 

vereador tentando dizer para a comunidade: Vamos 

aguardar, vamos conversar, vamos tentar resolver 

de uma maneira mais... 

Então, por isso, mais uma vez, gostaria de 

pedir ao senhor Enio Bergoli, diretor do DER, que 

possa atender os quilômetros. Temos diversas 

outras pautas que não foram atendidas, desde o ano 

de 2015, em relação à questão de redutores de 

velocidade, de quebra-molas. Já levei pessoas que 

perderam só em uma família, em dois acidentes - 

não foi só em um acidente - duas pessoas.  

Vários acidentes têm acontecido. Um 

quebra-molas resolveria. Ah, o povo tem de ser 

educado para dirigir. Obviamente que tem de ser. 

Não precisaria de quebra-molas, não precisaria de 

redutores de velocidade. Mas, infelizmente, a 

realidade não é esta. Infelizmente as pessoas não 

respeitam as placas.  

Mas, acontece que quando um acidente é 

provocado pela qualidade da estrada ou pela 

irresponsabilidade do município quem vai pagar é 

o Estado porque estas pessoas vão para o Roberto 

Silvares, para o hospital de Linhares, para o 

hospital daqui de Vitória e os hospitais vão se 

enchendo com tantas pessoas vítimas de acidentes 

que poderiam ser evitados, ocupando leitos que 

poderiam estar sendo ocupados por pessoas que 

talvez estivessem necessitando mais.  

Então, é questão de bom senso. Se se 

colocaram os radares e os motoristas se 

acostumaram com aqueles radares, obedecem 

àqueles radares e de uma hora para outra desliga 

tudo, a comunidade volta a entender que aquilo ali 

é apenas um instrumento sem necessidade. Mas, se 

não querem deixar os radares, coloquem os quebra-

molas. É isto que pedimos, é isto que a 

comunidade está pedindo.  

O que vai acontecer? Daqui a pouquinho o 

pessoal vai começar a fazer, novamente 

interrompendo, as manifestações. Por que 

desgastar agora, principalmente? Por que colocar a 

vida das pessoas em risco? Por que não conduzir 

esta reflexão? Por que não fazer estas 

intervenções? Será que é tão difícil? 

Portanto, mais uma vez, estou sendo 

repetitivo, senhor Enio, atende aquele pessoal, 

atende aquela comunidade, atende aquelas 

famílias, porque uma mãe, quando perde um filho 

de acidente, perdeu a vida também, um pai, quando 

perde um filho de acidente, ele também perdeu a 

vida. Portanto, mais uma vez, estou conclamando a 

sensibilidade do diretor do DER para que estas 

obras sejam construídas do Km 13 até o Km 47 e 

sejam atendidas. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Passo a presidência, 

novamente, ao Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Não havendo mais oradores e 

nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 

sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os 

senhores deputados para a próxima, que será 

ordinária, amanhã, à hora regimental, para a qual 

designo 

 

EXPEDIENTE: 
o que ocorrer.  

 

Ordem do Dia: a mesma pauta da presente 

sessão, exceto as matérias votadas na sessão de 

hoje. 

Esta encerrada a sessão. 

Uma boa tarde a todos! 

 

(Comunicamos que a Ordem do Dia da 

próxima sessão ordinária é a seguinte: 

discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto 

total aposto ao Projeto de Lei n.º 

301/2017; discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 77/2018; 

discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Resolução n.º 11/2018; 

discussão única, em regime de urgência, 

dos Projetos de Lei n.os 99/2018,  

114/2018, 128/2018; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de 

Resolução nº 11/2017; discussão única, 

em regime de urgência, dos Projetos de 

Lei n.os 133/2018 e 139/2018; discussão, 

nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento 

Interno,  dos Projetos de Lei n.os 61/2017, 

31/2016, 259/2017; votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, dos Projetos 

de Lei n.os 337/2016,  367/2017, 387/2017,  

345/2017 e  386/2017; discussão prévia da 

Proposta de Emenda Constitucional n.o 

06/2017 e discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Lei Complementar 

n.º 19/2017)  

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta e nove minutos. 

 

*As inserções em negritos tratam de 

previsões regimentais relativas às fases ou de 

ocorrências desta sessão. 
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