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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GILDEVAN FERNANDES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 67/2018 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-santense ao Sr. Helder 

Tabosa Delfino. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Senhor Helder Tabosa 

Delfino o título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 19 de junho de 

2018. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

NATURALIDADE 

 

Nasceu em Salvador Bahia em 1961. 

 

Veio para o Espírito Santo em 1978, tem 05 filhos, 

03 netos e reside atualmente em Vitória. 

 

Administrador com Habilitação em Comércio 

Exterior, com pós-graduação em Gestão da 

Comunicação e mestrando em História Social das 

Relações Políticas, pela UFES. 

 

Consultor de Marketing Político Eleitoral e 

Governamental, professor universitário e palestrante 

nas áreas de Gestão Pública e Marketing Político. 

 

Consultor Filiado ao INDETEP, Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa. 

 

Membro da ABCOP – Associação Brasileira de 

Consultores Políticos, com vários artigos publicados, 

sobre o tema, em jornais e revistas e quase 100 

campanhas realizadas no Espírito Santo e Nordeste 

do Brasil. 

Foi secretário de Turismo e Cultura no município de 

Aracruz por três mandatos, chefe de gabinete do Ex-

deputado Marcelo Coelho na assembleia legislativa 

do ES. Secretário de Gabinete da prefeitura de Pedro 

Canário e atualmente exerce o cargo de Coordenador 

de Controle Governamental na prefeitura de São 

Mateus, atuando a mais de vinte anos no setor 

público, sem nunca ter respondido a um processo 

sequer, por improbidade administrativa. 

 

Sócio fundador da academia Aracruzense de Letras 

(ACAL). 

 

Sócio fundador do Moto Clube Rota 101. 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 20/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

IGOR MACHADO CARDOSO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Igor Machado Cardoso. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 21/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

DALTON HESPANHOL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Dalton Hespanhol. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 22/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense à Sra. 

KARIN HILDE DIETER. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Karin Hilde Dieter. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 23/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense à Sra. 

IRACY BALTAR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Iracy Baltar. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 24/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA ABREU 

SALES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Antônio Marcos de Oliveira Abreu 

Sales. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 25/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

GILBERTO DE APARECIDA SILVEIRA 

MESQUITA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 
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conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Gilberto de Aparecida Silveira 

Mesquita. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 26/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JOÃO CARLOS FREIRE FELIX. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. João Carlos Freire Felix. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 27/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JÚLIO FRANCELINO FERREIRA FILHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Júlio Francelino 

Ferreira Filho. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de junho de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.623 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a Admite na 

Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

FRANCISCO SEGOVIA BONACOSSA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, combinado com 

os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 

e 4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Oficial”, a Francisco 

Segovia Bonacossa, concedendo-lhe as insígnias 

e o Diploma do respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 5.624 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a Admite na 

Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

KAROLINA MACHADO FERREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Oficial”, a Karolina Machado 

Ferreira, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma 

do respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.625 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a Admite na 

Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

LETÍCIA SANTANA RUFINO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, combinado com 

os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 

e 4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 

promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Oficial”, a Letícia Santana 

Rufino, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 

respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.626 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a Admite na 

Ordem do Mérito “Domingos Martins” a JONES 

CAVAGLIERI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução nº 2.445, de 

28.11.2007, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Caboclo 

Bernardo” a Jones Cavaglieri. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

CORREGEDOR GERAL: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello Ribeiro” 

DATA: 26.06.2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 

PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
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B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 
Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

Discussão e votação das seguintes matérias: 
Não há. 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GILDEVAN 

FERNANDES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 26/06/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 5ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

PROJETO DE LEI 136/18 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

EMENTA: Inclui motoristas e cobradores 

municipais e intermunicipais de transporte público 

no grupo prioritário em campanhas de vacinação no 

âmbito no Estado do Espírito Santo. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Deputada Raquel Lessa: PL 136/18. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

 

PEC11/16; PL n°: 484/17; PR04/18. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

182173/2018 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESPIRITO SANTO: Encaminhando cópia do acórdão 

referente ao julgamento, pelo Colendo Tribunal 

Superior Eleitoral, do recurso ordinário nº 2188-

47.2014.6.08.0000, para ciência e adoção das 

providências cabíveis ao seu cumprimento. 

 RELATOR: Deputado Marcelo Santos. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 03/18 - 

Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Enivaldo Dos Anjos. 

RELATOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Assegura a percepção do adicional de 

remuneração, a título de periculosidade, mensal e de 

caráter indenizatório, aos servidores em atividade da 

Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 01/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 08/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 03/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Institui a Política Estadual de Crédito 

para Cooperativas e Associações especializadas em 

reciclagem de materiais obtidos no lixo ou em 

programas de coleta seletiva, em todos os estágios 

necessários para que cheguem desonerados às 

indústrias de reciclagem. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/03/2018 

PRAZO DO RELATOR: 10/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 17/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 12/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA:  Declara de Utilidade Pública a 

Associação de Moradores do Bairro Rui Pinto 

Bandeira - AMORUPIBA,localizada no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 22/03/2018 

PRAZO DO RELATOR: 10/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 17/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 16/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Dispõe sobre a apresentação prévia do 

Selo GNV do INMETRO no abastecimento de Gás 

Natural Veicular- GNV pelos postos de 

abastecimento de combustível. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 03/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 10/10/2017 

 

PROJETO DE LEI 24/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Altera a Lei nº 10.157, de 30 de 
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dezembro de 2013, que assegura ao cônjuge do 

consumidor de serviços públicos o direito de solicitar 

a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 20/03/2018 

PRAZO DO RELATOR: 03/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 10/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 25/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe sobre a apuração e a publicidade 

dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado do 

Espírito Santo, pelo Tribunal de Contas. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 39/18 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Institui como data comemorativa, na 

Rede Estadual de Ensino, o "DIA DAS MÃES", bem 

como o "DIA DOS PAIS". 

ENTRADA NA COMISSÃO: 23/03/2018 

PRAZO DO RELATOR: 17/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 46/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Luzia Toledo 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA:  Dispõe sobre obrigatoriedade dos 

estabelecimentos comerciais utilizarem canudos 

fabricados com produtos biodegradáveis ou similares 

no Estado. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 17/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 49/18 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado José Carlos Nunes 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Cria condições necessárias para 

produção, veiculação, nos meios de comunicação, 

inserções informativas e educativas sobre o tema 

“Violência contra a Mulher”. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/03/2018 

PRAZO DO RELATOR: 17/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 50/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Institui a proibição da estipulação dos 

chamados prazos de fidelização, por parte das 

prestadoras de serviços de TV por assinatura, 

telefonia fixa ou móvel e internet banda larga móvel 

e fixa, bem como a cobrança de penalidades quando 

do encerramento do vínculo contratual pelo 

consumidor no curso do prazo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 11/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 08/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 55/18 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

Estado do Espírito Santo em disponibilizar em cada 

Delegacia Especializada em atendimento as 

Mulheres, psicólogo e assistente social, em regime de 

plantão, e dá outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 17/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/04/2018 

 

PROJETO DE LEI 67/18 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação de informações relacionadas à Segurança 

Pública no Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 08/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 72/18 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

presença de profissionais de odontologia nas 

unidades de terapia intensiva no Estado do Espírito 

Santo, e dá outras providências.” 

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 08/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 92/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre o estágio de estudantes no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 09/05/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 93/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Regulamenta a concessão das 

gratuidades nos Estádios e Ginásios desportivos 

localizados no Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 09/05/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 94/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Janete de Sá 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA:  Inclui no Calendário Oficial do 

Estado do Espirito Santo a EXPOAGRO – Exposição 
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Agropecuária de  

Patrimônio da Penha, No município de Divino São 

Lourenço. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/05/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 96/18 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Janete de Sá 

RELATOR: Deputado Dary Pagung. 

EMENTA:  Inclui no Calendário Oficial do 

Estado do Espírito Santo a EXPOSUL RURAL - 

realizada anualmente no município de Cachoeiro de 

Itapemirim. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/05/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 104/18 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DA FIXAÇÃO DE 

CARTAZES EM DELEGACIAS DE POLÍCIA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORIENTANDO A 

POPULAÇÃO SOBRE FALSA COMUNICAÇÃO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 157/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

RELATOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Institui o Estatuto da Pessoa com Câncer 

no Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 29/08/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 05/09/2017 

 

PROJETO DE LEI 385/17 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputada Raquel Lessa 

RELATOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe a Obrigatoriedade de Cartórios 

de Serviços Notariais e de Registro Civil 

disponibilizarem dentre os seus empregados um 

Perito em Grafotécnica. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 30/10/2017 

PRAZO DO RELATOR: 14/11/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 21/11/2017 

 

PROJETO DE LEI 408/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: “Declara de utilidade pública estadual a 

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL 

– SINDINAPI - ES”. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 08/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/05/2018 

 

PROJETO DE LEI 441/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: “Determina que o dia Nacional da 

Consciência Negra, 20 de novembro, seja feriado 

Estadual”. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/02/2018 

PRAZO DO RELATOR: 13/03/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 20/03/2018 

 

PROJETO DE LEI 449/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Altera a Lei 10.686 de 2017 

ENTRADA NA COMISSÃO: 18/12/2017 

PRAZO DO RELATOR: 13/02/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 20/02/2018 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/18 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa  

EMENTA: Revoga dispositivos da Resolução nº. 

2.700, de 15 de julho de 2009, vedando as ausências 

de parlamentares nas sessões da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 24/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 01/05/2018 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 07/16 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputada Luzia Toledo 

RELATOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Cria o Diploma de Menção Honrosa 

Dário Martinelli. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 24/04/2018 

PRAZO DO RELATOR: 22/05/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/05/2018 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 38/17 - Análise de 

Emenda 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Altera a nomenclatura da Seção II, do 

Capítulo XI, do Título VII e acrescenta o artigo 269-

A, ambos da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, que dispõe sobre tribuna 

popular. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 28/03/2018 

PRAZO DO RELATOR: 17/04/2018 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/04/2018 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 42/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
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RELATORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui a Comenda do Mérito Legislativo 

Psicólogo Maria do Rosário Camacho para 

homenagear os psicólogos do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 11/10/2017 

PRAZO DO RELATOR: 31/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 08/11/2017 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs: Pauta gerada em 20/06/2018, às 14 horas, 

sujeita a alteração até a data da próxima reunião.  

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE:  Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado   

MEMBROS: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado JAMIR MALINI  

Deputado JOSÉ ESMERALDO 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 25/06/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

01 - Oficio/SEFAZ/GECOV/ Nº 35/2018, Do 

Gerente de Contabilidade Geral da Secretaria de 

Estado da Fazenda, encaminha cópia do Relatório de 

Gestão Fiscal do Poder Executivo relativo ao 

Primeiro Quadrimestre de 2018. 

 

02 - Oficio nº 11/2018, da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 

comunicando a celebração de Convênio e liberação 

de recurso financeiro que especifica: 

Convênio 850264/2017 – R$ 724.800,00 (Setecentos 

e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos Reais); 

 

03 - Oficio nº 140/2018, do Ministério da 

Agricultura, comunicando a celebração de Convênio 

e liberação de recurso financeiro que especifica: 

Convênio 842853/2017 – R$ 100.560,00 (Cem Mil, 

Quinhentos e Sessenta Reais) 

 

04 - Oficio nº 1063/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 847411/2017 – Valor de 

repasse: R$ 1.365.000,00 (Um Milhão. Trezentos e 

Sessenta e Cinco Mil Reais). 

 

05 - Oficio nº 1067/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 847550/2017 – Valor de 

repasse: R$ 1.413.750,00 (Um Milhão. Quatrocentos 

e Treze Mil e Setecentos e Cinquenta Reais). 

 

06 - Oficio nº 1424/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 858498/2017 – Valor de 

repasse: R$ 2.950.000,00 (Dois Milhões, Novecentos 

e Cinquenta Mil reais). 

 

07 - Oficio nº 1425/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 853349/2017 – Valor de 

repasse: R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). 

 

08 - Oficio nº 1426/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 858509/2017 – Valor de 

repasse: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil 

Reais). 

 

09 - Oficio nº 1427/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 862301/2017 – Valor de 

repasse: R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta 

Mil Reais). 

 

10 - Oficio nº 1428/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 862303/2017 – Valor de 

repasse: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil 

Reais). 

 

11 - Oficio nº 1429/2018, da Caixa Econômica 

Federal, informando a celebração de Contrato de 

Repasse que especifica: 

Contrato de Repasse nº 862291/2017 – Valor de 

repasse: R$ 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco 

Mil Reais). 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei nº 123/2017 
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Autora: Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Proíbe, nos limites do território do Estado, 

a fabricação e a comercialização de bebidas e 

alimentos que contiverem mais de 29 microgramas 

do corante caramelo IV (4-metil-imidazol) em cada 

355 mililitros e dá outras providências. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 19/06/2018 

Prazo do Relator: 09/07/2018 

Prazo da Comissão: 16/07/2018 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs. Pauta gerada no dia 20/06/2018 às 11h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado RODRIGO COELHO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário  “Dep. Judith Leão Castelo 

Ribeiro”  

DATA:  26/06/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12:00h 

 

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Assunto: Acesso à Escola - TRANSPORTE 

ESCOLAR  

 

CONVIDADO: 

 

 Danilo Duarte – Coordenador do 

Transporte Escolar do DETRAN/ES. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 26/06/18 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9h 

 

PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofício nº 96/2018 da Deputada Eliana Dadalto, 

justificando sua ausência na Reunião Ordinária desta 

Comissão do dia 29/05/18, devido ao cumprimento 

de agenda parlamentar externa; 

 

- Ofício nº 71/2018 do Deputado Almir Vieira, 

justificando sua ausência na Reunião Ordinária desta 

Comissão do dia 29/05/18, devido a demandas e 

agendas externas; 

 

- Ofício nº 106/2018 do Subprocurador Geral do 

Município de Sooretama, Dr. Oziel Nogueira 

Almeida, em resposta ao Of.CSS nº 526/2017, 

encaminhando a relação de motoristas condutores de 

ambulância cadastrados naquele município, assim 

como os comprovantes de capacitação dos mesmos; 

 

- Ofício nº 511/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica Federal – 

Vitória, Sr. Jeferson Won Rodon de Souza, 

notificando sobre o crédito de recursos financeiros, 

sob bloqueio, em 16/05/2018, no valor de R$ 

659.322,09, na conta vinculada ao Termo de 

Compromisso nº 0350819-82/2011, firmado com o 

Estado do Espírito Santo, que tem por objeto a 

“Ampliação e Melhoria no sistema de abastecimento 

de água do Setor de Nova Rosa da Penha / Itanhenga; 
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- Ofício nº 103/2018 da Deputada Eliana Dadalto, 

encaminhando o Ofício nº 55/2018 do Presidente do 

Conselho Municipal de Saúde de Linhares, Itamar 

Francisco Teixeira, o qual solicita cópia da Ata da 

Audiência Pública realizada por esta Comissão, na 

Câmara Municipal de Linhares, em 11/05/18. 

 

- Ofício nº 378/2018 do Exmo. Sr. Secretário de 

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, solicitando o 

adiamento da Prestação de Contas do Primeiro 

Quadrimestre de 2018; 

 

- Ofício nº 545/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica Federal – 

Vitória, Sr. Jeferson Won Rodon de Souza, 

notificando a liberação de recursos financeiros em 

01/06/18, no valor de R$ 239.914,81, destinados a 

esse Estado, referente à parcela do Contrato de 

Financiamento nº 0403338-96/2013, no âmbito do 

Programa Saneamento para Todos; 

 

- Ofício nº 72/2018 do Deputado Almir Vieira, 

justificando sua ausência na Reunião Ordinária desta 

Comissão do dia 05/06/18, devido a demandas e 

agendas externas; 

 

- E-mail do Sr. Wellington Moura Pego, Liderança 

do Povo Indígena Tupiniquim de Aracruz, solicitando 

o uso da fala na Reunião Ordinária desta Comissão, 

para falar sobre o tema “A Saúde Indígena também é 

responsabilidade do Estado do Espírito Santo”. 

 

- Ofício nº 433/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica Federal – 

Vitória, Sr. Jeferson Won Rodon de Souza, 

notificando a liberação de recursos financeiros em 

25/04/2018, no valor de R$ 410.481.67, destinados a 

esse Estado, referente à parcela do Contrato de 

Financiamento nº 0403338-96/2013, no âmbito do 

Programa Saneamento para Todos; 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

 

Projeto de Lei nº 166/2017 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur 

Ementa: Obriga às cooperativas de café, indústrias 

de torrefação e moagem e às indústrias de café 

solúvel a rotulagem que especifica e dá outras 

providências. 

Entrada na Comissão: 18/12/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/02/2018 

Prazo da Comissão: 20/02/2018 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

Projeto de Lei nº 445/2017 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Ementa: Dispõe sobre a comercialização e 

Distribuição de produtos alimentícios cuja 

embalagem apresente riscos à segurança alimentar e à 

saúde do consumidor. 

Entrada na Comissão: 28/05/2018 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

- A Comissão está recebendo a visita do Sr. Élcio 

Neves da Silva, membro da AMANF – Associação 

Mineira de Apoio às Pessoas com Neurofibromatose, 

para discorrer o tema: “Os avanços e retrocessos na 

Saúde Pública para as pessoas com 

Neurofibromatose”; 

 

- DELIBERAR sobre a visita do Sr. Marcos Tadeu 

D’azeredo Orlando, Professor de Física Nuclear da 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, para 

discorrer  o tema: “As Propriedades da areia 

monazítica das Praias de Guarapari”. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

- A Comissão estará recebendo no dia 03 de julho, 

terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, nesta 

Casa de Leis, a visita da Sr.ª Ana Paula Castelo 

Fonseca Moreira, representando a Casa de Apoio aos 

Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim – 

CAPCCI, para discorrer o tema: “A Pactualização 

de Ações de Planejamento de Acesso ao 

Tratamento Oncológico”; 

 

- A Comissão estará recebendo no dia 10 de 

julho, terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui 

Barbosa, nesta Casa de Leis, as visitas da Sr.ª 

Maria Angélica Machado, Enfermeira do 

Hospital Estadual Central, e do Sr. Eugênio 

Paccelli, idealizador da Campanha de Doação de 

Medula Óssea, para discorrer sobre o Projeto 

“Mil passos pela Vida, O primeiro é o meu, O 

milésimo pode ser o seu”;  

 
- A Comissão estará recebendo no dia 17 de julho, 

terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, nesta 

Casa de Leis, a visita do Sr. Wellington Moura Pego, 

Liderança Indígena Tupiniquim de Aracruz, para 

discorrer o tema: “A Saúde Indígena também é 

responsabilidade do Estado do Espírito Santo”. 

 

Pauta atualizada no dia 20/06/18, às 10:04 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 
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-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”   

DATA: 26/06/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO Nº 02/2018, do BNDES, em referência aos 

ofícios nº 10/2018, deste Colegiado, de reconvocação 

dos Srs. Lincoln Santini Brando e Sergio Augusto 

Poggi, respectivamente, para a Reunião Ordinária 

que será realizada aos dias 06/03/2018, reiterando 

que se encontra à disposição para prestar qualquer 

esclarecimento sobre o tema da convocação; que os 

referidos convocados não trabalham mais no projeto 

desde 2016, além de não terem atuado na fase inicial 

do financiamento do BRT; e, por fim, que o projeto 

se encontra sob a responsabilidade da 

Superintendente de Área de Saneamento e 

Transporte, Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado, 

e que a mesma e sua equipe se encontra a disposição 

para comparecer perante esta Comissão, mediante 

prévio convite. 

 

OFÍCIO Nº 044/2018, da SETOP, informando que 

as cópias solicitadas através do ofício nº 28/2018, 

deste Colegiado, de planilhas e registros contábeis, 

financeiros referentes aos gastos do Sistema 

Transcol, incluindo os reajustes dos últimos 5 (cinco) 

anos, se encontram em poder da CETURB/ES, razão 

pela qual necessita do prazo de até o dia 06/04/2018 

para prestar as informações reivindicadas. 

 

OFÍCIO Nº 064/2018, da SETOP, em resposta ao 

ofício nº 28/2018, deste Colegiado, fornecendo cópia 

das planilhas e registros contábeis, financeiro 

referentes aos gastos do Sistema de Transporte 

Público Coletivo da Grande Vitória (TRANSCOL), 

incluindo reajustes tarifários dos últimos 5 (cinco) 

anos. 

 

OFÍCIO Nº 3/2018, da EDP, em resposta ao ofício 

nº 33/2018, deste Colegiado, informando que possui 

uma grande rede de agentes  arrecadadores em toda a 

sua área de concessão e que além dessa alternativa as 

faturas também podem ser pagas em terminais de 

autoatendimento, inclusive do Banco Banestes, e 

demais redes bancárias credenciadas. 

 

OFÍCIO Nº 124/2018, do SINDPETRO-ES, em 

resposta ao ofício nº 036/2018, deste Colegiado, 

esclarecendo, inicialmente, que a maior parte do 

petróleo que chega ao estado é por meio de Navios e 

que em alguns períodos do ano, devido ao mau 

tempo, essas embarcações ficam impedidas de 

atracar, acarretando o atraso na entrega aos postos 

revendedores; informando ainda que o aumento do 

combustível ocorreu em diversos outros estados e se 

deve à politica equivocada do atual Governo Federal; 

por fim, sugeriu que maiores informações podem ser 

obtidas através dos SINDIPOSTOS, PETROBRAS E 

TRANSPETRO S/A. 

 

OFÍCIO Nº 09/2018, do SINDIPOSTOS-ES, em 

resposta ao ofício nº 034/2018, deste Colegiado, 

informando que não tem qualquer ingerência acerca 

dos preços fixados pelos postos revendedores de 

combustíveis; que não tem conhecimento das razões 

do desabastecimento de combustíveis no comercio 

varejista da Grande Vitória e, por fim, que 

desconhece a ocorrência de aumento excessivo de 

preços dos combustíveis no mercado varejista e que a 

fixação de preços por cada revendedor é livre. 

 

OFÍCIO Nº 056/2018, do SINPOSPETRO-ES, em 

resposta ao ofício nº 035/2018, deste Colegiado, 

esclarecendo que é representante dos trabalhadores e 

que o Sindicato competente para responder tais 

questionamentos é da classe patronal: 

SINDIPOSTOS-ES. 

 

OFÍCIO Nº 67/2018, do Exmo. Sr. Deputado 

Sandro Locutor, vice-presidente desta  Comissão, 

requerendo que o Presidente deste Colegiado envie 

ofício a EDP solicitando esclarecimentos obre o 

rompimento do contrato da referida empresa com o 

Banco Banestes do Estado do Espírito Santo – 

BANESTES. 

 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer.  

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
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CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR: Deputado MARCELO SANTOS 

REUNIÃO: 3ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 26/06/2018 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA. 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofícios 226, 240 e 241 do Gabinete da 

Deputada Janete de Sá justificando suas 

ausências nas reuniões dos dias 15/05, 05 e 

12/06.  

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar suposta 

irregularidade no pagamento e sonegação de 

tributos e valores gerados nas atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural 

no Estado do Espírito Santo, bem como, possível 

omissão e ou abuso de autoridade de Agentes 

Políticos e Públicos na defesa dos interesses 

fiscais, financeiros e administrativos do Estado 

do Espírito Santo e seus Municípios, 

especialmente no cumprimento do dever 

constitucional de suas funções de fiscalização, 

apuração, cobrança e execução judicial de 

dívidas tributárias, junto as empresas petrolíferas 

e suas empresas contratadas e sua relação com 

possíveis doações financeiras efetuadas a 

organizações do Terceiro Setor, especialmente 

ONG’S e OSCIP’S, apurando a origem e 

destinação dos respectivos recursos; e, 

pagamento de benefícios salariais a servidores 

públicos sem a devida cobertura legal, conforme 

consta no Requerimento nº 101/2015, e também, 

apurar denúncias quanto ao funcionamento de 

indústrias poluidoras sem licenciamento 

ambiental, com licenciamento vencido ou com 

eventuais condicionantes não cumpridos; sobre o 

alto nível de emissão de poluentes pelos veículos 

de transporte público em desacordo com a 

legislação vigente; quanto a inobservância de 

teto remuneratório constitucional nos 

poderes do Estado; quanto o pagamento de 

auxílio moradia sem lei específica; quanto o 

vazamento ilegal de interceptações 

telefônicas por agentes públicos e quanto à 

cobrança de emolumentos em valores 

abusivos pelos cartórios extrajudiciais e a 

negativa de recebimento de valores por meios 

que facilitem o atendimento aos usuários (cartões 

de crédito e débito) no âmbito do Estado do 

Espírito Santo.” 

 

CONVOCADO: 

 

JOÃO BRITO MARTINS - Diretor de 

Distribuição/Diretor Comercial da EDP Escelsa 

 
 

AGENDAS 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo 

Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 

Coordenação Especial das Comissões 

Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 

 
AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 

PERÍODO DE 25/06 a 29/06/2018 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 
Carlos Eduardo Casa Grande - Secretário Geral da 

Mesa 

Marcelo Siano Lima - Diretor das Comissões 

Parlamentares - DCP 

Miguel Pedro Amm Filho - Coordenador Especial das 

Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 

 

 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 

COORDENADOR/

RESPONSÁVEL 

TEL 

RECURSOS 

26 

06 

Terça-

feira 

Plenário 

“Dirceu 

Cardoso

” 

11h 

CPI da 

Sonegação de 

Tributos 

3ª Reunião 

Ordinária 

Miguel 

Karina 

3878 

Comunicação 

Social, Som, 

TV ALES, 

Taquigrafia e 

Garçom. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº 622 

 

 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, ERIKA MARA PEDROLI, do 

cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 182246/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 623 

 

 

 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, CAIO SERGIO LIMA 

MARTINS, do cargo em comissão de Técnico Júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, do gabinete do Deputado Esmael Almeida, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 182241/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 624 

 

 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, JORZOLINA FERNANDES DA SILVA, 

para exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete da Deputada Cláudia Lemos, 

por solicitação da própria Deputada, contida no 

processo nº 182238/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 625 

 

 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, ADRIANA MORAES SPALLA, para exercer 

o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete da Deputada Cláudia Lemos, por solicitação 

da própria Deputada, contida no processo nº 

182240/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 626 

 

 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, JOANA PEREIRA CRIZANTO, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
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de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 182246/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 627 

 

 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, ANGELA MARIA TRINTIN ROSA 

COSTA, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete da 

Deputada Cláudia Lemos, por solicitação da própria 

Deputada, contida no processo nº 182248/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 628 
 

 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, MICHELE LOPES MONTEIRO LOBATO 

GALVÃO DE SÃO MARTINHO ALMEIDA, 

para exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete da Deputada Cláudia Lemos, 

por solicitação da própria Deputada, contida no 

processo nº 182239/2018,  

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 629 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CESSAR, a partir de 21/06/2018, os efeitos 

do Ato nº 2983, publicado em 10/07/2018, que 

designou a servidora FLORA REGINA 

HERNANDES GONÇALVES, matrícula nº 

200741, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada: Controle/Supervisão do Setor de 

Empenho, existente no âmbito da Direção de 

Finanças, classificada como FG2. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 630 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CESSAR, a partir de 21/06/2018, os efeitos 

do Ato nº 1712, publicado em 07/11/2013, que 

designou a servidora LUCIANA MARIA 

FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA, matrícula nº 

201120, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada: Coordenação do Setor de Revisão de 

Documentos Oficiais, existente no âmbito da Direção 

de Redação, classificada como FG3. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 631 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
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 CESSAR, a partir de 21/06/2018, os efeitos 

do Ato nº 2239, publicado em 30/01/2018, na parte 

referente a servidora efetiva SHIRLENE MARIA 

DIAS, matrícula nº 208077, que concedeu a Função 

Gratificada Especial de Gestão de Contratos – 

FGEGC3, com o objetivo de complementar a 

conferência de documentos do Contrato nº 017/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 632 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CESSAR, a partir de 21/06/2018, os efeitos 

do Ato nº 2939, publicado em 10/07/2018, que 

designou o servidor ILSON RONCHI JUNIOR, 

matrícula nº 200751, para o exercício da seguinte 

Função Gratificada: Atividade de produção e 

acompanhamento das leis orçamentárias, existente no 

âmbito da Diretoria da Consultoria Temática, 

classificada como FG3. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 633 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CESSAR, a partir de 21/06/2018, os 

efeitos do Ato nº 3184, publicado em 

13/08/2008, que designou o servidor DANILO 

CANAL, matrícula nº 026151, para o exercício 

da seguinte Função Gratificada: 

Controle/Supervisão dos Anais da Ales, existente 

no âmbito da Diretoria de Documentação e 

Informação, classificada como FG2. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 634 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CESSAR, a pedido, os efeitos do Ato nº 

1490, publicada em 02/08/2017, que designou o 

servidor ERON SANTOS PIMENTEL, matrícula 

nº 208033, para o exercício de Função Gratificada 

existente na Supervisão da Comissão de Compras. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 635 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CESSAR, a partir de 21/06/2018, os efeitos 

do Ato nº 2938, publicado em 10/07/2008, que 

designou o servidor HERTZ LINCOLN DE 

FREITAS, matrícula nº 201071, para o exercício da 

seguinte Função Gratificada: Atividade de produção 

e acompanhamento das leis orçamentárias, existente 

no âmbito da Diretoria da Consultoria Temática, 

classificada como FG3. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 636 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
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 DESIGNAR a servidora SHIRLENE 

MARIA DIAS, matrícula nº 208077, ocupante do 

cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, para o 

exercício da seguinte Função Gratificada: Controle 

de Empenho e Liquidação, classificada como FG2, 

nos termos do artigo 76, § 1º, III c/c artigo 77, III e § 

5º, da Resolução nº 2.890/2010, e suas alterações, 

sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 637 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR a servidora LUCIANA 

SCHWAMBACH CASSOTTO DOS SANTOS, 

matrícula nº 207917, ocupante do cargo efetivo de 

Técnico Legislativo Sênior, para o exercício da 

seguinte Função Gratificada: Coordenação do Setor 

de Contabilidade, classificada como FG3, nos termos 

do artigo 76, § 1º, III c/c artigo 77, III e § 5º, da 

Resolução nº 2.890/2010, e suas alterações, sem 

prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 638 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR a servidora FLAVIA ALVES 

DE MARTIN CEZANA, matrícula nº 207849, 

ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo 

Sênior, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada: Coordenação do Setor de Orçamento, 

classificada como FG3, nos termos do artigo 76, § 1º, 

III c/c artigo 77, III e § 5º, da Resolução nº 

2.890/2010, e suas alterações, sem prejuízo das 

atribuições inerentes ao cargo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 639 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

DESIGNAR, o servidor efetivo DILMO 

CESAR MALAFAIA CASTRO, matrícula nº 

207878, para a Função Gratificada de apoiar e 

acompanhar a execução do exercício das atividades 

previstas para o Supervisor da Comissão de 

Compras, previstas na Resolução 2.890/2010, 

Anexo III, item 48; realizar a gestão técnica do 

fluxo dos processos administrativos, no âmbito 

interno da Supervisão da Comissão de Compras, 

verificando: o tempo de permanência e 

consequente prazo para a conclusão de cada 

procedimento; identificar as causas relevantes de 

possíveis atrasos na conclusão do procedimento 

(dificuldades em obter orçamentos válidos, 

deficiências de estrutura ou diligências do servidor 

responsável); propor solução para eventuais falhas 

do procedimento; elaborar estatística sobre a 

movimentação processual do setor, subsidiando o 

desenvolvimento de metas e soluções para 

eventuais anomalias do procedimento; elaborar e 

acompanhar o mapa de competências dos 

servidores lotados na Supervisão da Comissão de 

Compras; representar o supervisor em demandas 

externas em que o mesmo não possa comparecer; 

representar o supervisor no setor em caso de 

ausência do mesmo; e realizar a conferência 

contábil das planilhas de composição de preços 

inseridas nos Termos de Referência elaborados 

pelo setor, classificada como FG3, em observância 

da Lei nº 10.082, publicada em 29.08.2013, sem 

prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 
 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 640 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

ELEVAR para 27% (vinte e sete por 

cento), a partir de 06/08/2017, de acordo com art. 

106 da Lei Complementar nº 46/94, combinado 

com art. 1º da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 

WELLINGTON PONTES LOPES, matrícula nº 

201447, Técnico Legislativo Sênior - ETLS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 641 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

ELEVAR para 38% (trinta e oito por 

cento), a partir de 26/05/2018, de acordo com art. 

106 da Lei Complementar nº 46/94, combinado 

com art. 1º da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ZILDA 

MARTINS CAMPOS, matrícula nº 201150, 

Técnico Legislativo Sênior - ETLS. 

  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 642 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

ELEVAR para 38% (trinta e oito por 

cento), a partir de 23/05/2018, de acordo com art. 

106 da Lei Complementar nº 46/94, combinado 

com art. 1º da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus CLARA 

MARIA ZUCARATO DIAS DE AMORIM, 

matrícula nº 201224, Técnico Legislativo Sênior - 

ETLS. 

  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 643 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

ELEVAR para 20% (vinte por cento), a 

partir de 09/06/2018, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, combinado com art. 1º 

da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO, a que faz jus ANTONIO 

CARLOS SESSA NETTO, matrícula nº 202503, 

Supervisor do Centro de Memória e Bens Culturais 

- SCMBC, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 644 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 31/05/2018, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SILVANA 

DA SILVA PONTES, matrícula nº 208166, 
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Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar - ADGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

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

 

PORTARIA Nº 170 

 
 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 dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

207815 
BRUNO LOPES 

PEREIRA 
2018 

09/07/2018 

a 

23/07/2018 

07/12/2018 a 

21/12/2018 

15 (quinze) 

dias 

208922 

EMILIANO 

COUTINHO 

RICAS 
2018 

10/09/2018 

a 

09/10/2018 

30/08/2018 a 

13/09/2018 e 

01/07/2019 a 

15/07/2019 

30 (trinta) 

dias 

208356 
FELIPE MOISES 
SARNAGLIA 

2018 

16/07/2018 

a 
30/07/2018 

25/06/2018 a 
09/07/2018 

15 (quinze) 
dias 

208774 

HEITOR 

MIRANDA 

FERREIRA 

JUNIOR 

2018 

16/07/2018 

a 

30/07/2018 

e de 

02/01/2019 
a 

16/01/2019 

23/07/2018 a 

06/08/2018 e 

de 06/12/2018 

a 20/12/2018 

30 (trinta) 

dias 

35749 

ROSANA 

PALASSI 

CUPERTINO DE 

CASTRO BORGES 

2018 

16/07/2018 

a 

30/07/2018 

23/07/2018 a 

06/08/2018 

15 (quinze) 

dias 

201354 

TATIANA 

SOARES DE 

ALMEIDA 
2018 

15/06/2018 

a 

29/06/2018 

15/10/2018 a 

29/10/2018 

15 (quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de junho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

PORTARIA Nº 171 

 

 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: 

SUSPENDER as férias regulamentares, da 

servidora abaixo relacionada: 

 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 

marcado 

A partir 

de 
Dias 

200633 
ERNESTA 

ALMONFREY 
2016 

07/06/2018 

a 

29/06/2018 

20/06/2018 
10 (dez) 

dias  

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de junho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

PORTARIA Nº 172 

 

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, 

 

MARCAR as férias regulamentares das 

servidoras abaixo relacionadas: 
 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

200633 
ERNESTA 

ALMONFREY 
2016 

19/09/2018 

a 

28/09/2018 

10 (dez) 

dias 

restantes 

204871 

MARIANA 

MARTINS 

MAGALHÃES 

2018 

02/01/2019 

a 

31/01/2019 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de junho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 173 
 

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 

das servidoras abaixo relacionadas: 
 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 
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207682 

ANNAH 

GABRIELA 

PINTO 

CORREA 

PORTO 

2018 

05/11/2018 

a 

04/12/2018 

25/06/2018 a 

24/07/2018 

30 (trinta) 

dias 

204096 

LEILA SUELY 

PECANHA 

MALANQUINI 
2018 

16/07/2018 

a 

30/07/2018 

15/10/2018 a 

29/10/2018 

15 (quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 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 DA PRORROGAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO Nº 031/2015 - 

EXTERNO 
 

 A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do 

Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em 

atendimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei nº 

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

celebração do Contrato, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: EDP ESPÍRITO SANTO 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A – ESCELSA. 

 

OBJETO: Prorrogação do Contrato 031/2015 pelo 

prazo de 12 (doze) meses. 

 

VALOR: O valor estimado do presente 

CONTRATO é de R$ 1.379.800,20 (um milhão 

trezentos e setenta e nove mil oitocentos reais e vinte 

centavos).  

 

VIGÊNCIA: Terá início no dia 24 de julho de 2018. 

  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 

 

ATIVIDADE: 2001. 

 

PROCESSO: 150191 

 

GESTOR DO CONTRATO: 

FABRICIO PINHAL CARREIRA 

 

MATRICULA: 207885 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

Vitória, 19 de junho de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 21.06.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia do vigilheiro 

03h25 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

04h35 
COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião ordinária 

05h55 COMISSÃO DE FINANÇAS Reunião ordinária  

07h00 DIA DE CAMPO NA TV  

08h00 STJ NOTÍCIAS  

08h30 PANORAMA Telejornal com notícias do legislativo estadual 

08h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

09h00 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião ordinária 

10h00 

FRENTE PARLAMENTAR DE 

APOIO 

À MICRO E PEQUENA EMPR

ESA (V) 

Reunião 
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12h00 

A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de 

brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da 

população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do 

endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o assunto e 

as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.  

12h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

12h30 

MP COM VOCÊ O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, titular da 

Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos que caracterizam o 

chamado "Estado laico" e faz uma análise sobre o cenário de laicidade 

vivido no Brasil atualmente.  

13h00 

DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 

capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do 

Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito 

pelo jornalista José Antônio Martinuzzo 

13h30 

CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Fábio Suinaga, pesquisador da Embrapa, 

para saber mais sobre as pesquisas voltadas ao melhoramento genético da 

alface. 

14h00 UNIVIVERSIDADE Supremo Tribunal Federal 

14h30 PANORAMA Telejornal com notícias do legislativo estadual 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 

COM A PALAVRA O deputado Sérgio Majesk, do PSB, é o entrevistado do programa "Com a 

palavra". O professor de Santa Maria de Jetibá fala sobre Educação no 

Estado e sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

18h30 

DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 

capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do 

Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito 

pelo jornalista José Antônio Martinuzzo 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia da policia civil 

20h00 

MPT – TRABALHO LEGAL Saiba se familiares podem ser proibidos de trabalhar na mesma empresa. 

Veja a portaria do MPT que regulamenta a lei que garante o adicional de 

periculosidade aos profissionais do setor elétrico, e ainda, terceirização é 

tema de seminário em Brasília. 

20h30 

CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Fábio Suinaga, pesquisador da Embrapa, 

para saber mais sobre as pesquisas voltadas ao melhoramento genético da 

alface. 

21h00 

# 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. 

21h30 UNIVIVERSIDADE Supremo Tribunal Federal 

22h00 PANORAMA Telejornal com notícias do legislativo estadual 

22h15 
SOM DA TERRA O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e compositor 

capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

22h45 

MP COM VOCÊ O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, titular da 

Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos que caracterizam o 

chamado "Estado laico" e faz uma análise sobre o cenário de laicidade 

vivido no Brasil atualmente.  

23h15 

DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 

capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do 

Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito 

pelo jornalista José Antônio Martinuzzo 

23h45 

COM A PALAVRA O deputado Sérgio Majesk, do PSB, é o entrevistado do programa "Com a 

palavra". O professor de Santa Maria de Jetibá fala sobre Educação no 

Estado e sobre gestão responsável dos recursos públicos. 
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Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 

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

 

 

• SEXTA-FEIRA - 22.06.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana apresenta a experiência de 

sucesso do produtor Vilmar de Almeida, do Sítio Araúna 

(Planaltina/DF), que optou pelo sistema agroecológico em sua 

propriedade e hoje é considerado referência para outros agricultores 

interessados em deixar o modelo convencional de cultivo. 

01h15 

CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Fábio Suinaga, pesquisador da 

Embrapa, para saber mais sobre as pesquisas voltadas ao 

melhoramento genético da alface. 

01h45 COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO 

Reunião ordinária 

02h45 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia da policia civil 

03h38 AUDIÊNCIA PÚBLICA  Comissão de Segurança 

07h00 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana apresenta a experiência de 

sucesso do produtor Vilmar de Almeida, do Sítio Araúna 

(Planaltina/DF), que optou pelo sistema agroecológico em sua 

propriedade e hoje é considerado referência para outros agricultores 

interessados em deixar o modelo convencional de cultivo. 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o tema: Crimes cibernéticos 

08h30 EM DISCUSSÃO  Principais pautas discutidas no legislativo 

09h00 
COMISSÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reunião ordinária 

10h15 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

12h00 

COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, do PDT, é o entrevistado no programa 

"Com a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da 

Assembleia e membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de 

seu mandato. 

12h30 

MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), 

na Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao 

programa MP com Você sobre a atuação da Justiça na defesa e 

proteção do meio ambiente na Serra. 

13h00 

DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um 

convite a brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala 

sobre a importância da leitura para o desenvolvimento infantil e 

sobre a formação de professores para ensinar a uma infância cada vez 

mais conectada. 

13h30 
CONEXÃO CIÊNCIA  A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças 

que atacam as lavouras de milho. 

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 notícias do legislativo estadual 

14h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Trabalhos do tribunal de contas do ES 

18h00 

COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, do PDT, é o entrevistado no programa 

"Com a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da 

Assembleia e membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de 
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seu mandato. 

18h30 

DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um 

convite a brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala 

sobre a importância da leitura para o desenvolvimento infantil e 

sobre a formação de professores para ensinar a uma infância cada vez 

mais conectada. 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia nacional do químico 

20h00 

MPT – TRABALHO LEGAL Saiba o que é adicional de penosidade. Entenda a importância da 

assinatura da carteira de trabalho para o trabalhador e acompanhe a 

luta do MPT contra o trabalho informal. Veja ainda o trabalho das 

mulheres na construção civil. 

20h30 
CONEXÃO CIÊNCIA  A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças 

que atacam as lavouras de milho. 

21h00 STJ NOTÍCIAS O programa dessa semana esclarece duvidas sobre pensão alimentícia 

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS Analfabetismo funcional 

22h00 PANORAMA  Telejornal com notícias do legislativo estadual 

22h15 
SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que 

apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

22h45 

MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), 

na Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao 

programa MP com Você sobre a atuação da Justiça na defesa e 

proteção do meio ambiente na Serra. 

23h15 

DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um 

convite a brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala 

sobre a importância da leitura para o desenvolvimento infantil e 

sobre a formação de professores para ensinar a uma infância cada vez 

mais conectada. 

23h45 

COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, do PDT, é o entrevistado no programa 

"Com a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da 

Assembleia e membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de 

seu mandato. 
Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 

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

 

 

• SÁBADO - 23.06.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

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. 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência apresenta uma conversa com internet inclusiva na 

América Latina. 

01h45 COMISSÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reunião ordinária 

03h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

04h45 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia nacional do químico 

05h40 COMISSÃO DE POLÍTICA 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

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 
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alto teor de proteína que serve para alimentar os animais. 

08h00 

SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 

comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito 

Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o 

Brasil desse povo que come muito bem. 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Principais pautas discutidas no legislativo 

09h00  
COMISSÃO ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião ordinária 

09h55 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

11h00 
COMISSÃO MEIO 

AMBIENTE 

Reunião ordinária 

12h00 

SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 

comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito 

Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o 

Brasil desse povo que come muito bem. 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

12h30 

MP COM VOCÊ A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças 

criminais em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela 

polícia e pelo Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto 

da entrevista com o promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a 

Central de Inquéritos Criminais de Vitória. 

13h00 

DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 

resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 

também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 

África.  

13h30 
CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência apresenta uma conversa com internet inclusiva na 

América Latina. 

14h00 

SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a artista capixaba Bárbara Greco, que se 

revela no cenário musical com um Forró irreverente e versátil, que vai 

do Baião ao Maracatu. 

14h30 EM DISCUSSÃO Principais pautas discutidas no legislativo 

15h00 

A GRANDE 

REPORTAGEM 

Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 

proximidade corporal, ligação afetiva... Tudo isso está relacionado ao 

aleitamento materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a 

mulher quanto para o bebê. O leite materno fortalece o sistema 

imunológico da criança, evitando infecções e diarreias, entre outras 

doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como 

nutricionista, enfermeiras especializadas em amamentação, e 

consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de como 

amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 

questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 

contaram suas experiências com amamentação em público, 

dificuldades na pega e amamentação tardia. 

15h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h35 
CPI DA SONEGAÇÃO DE 

TRIBUTOS 

Reunião ordinária 

16h40 
COMISSÃO DE POLÍTICA 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

18h00 

COM A PALAVRA O deputado Rodrigo Coelho, do PDT, é o entrevistado do programa 

"Com a Palavra". O deputado fala sobre o desenvolvimento do 

Estado, em especial da região Sul, da criação do Fundesul e da 

relação com as novas tecnologias. 

18h30 

DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 

resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 

também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 
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África.  

19h00 SESSÃO SOLENE Comemoração aos 140 anos da Casa de Oração no Brasil 

20h55 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia da policia civil 

22h00 EM DISCUSSÃO Principais pautas discutidas no legislativo 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

22h45 

SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a artista capixaba Bárbara Greco, que se 

revela no cenário musical com um Forró irreverente e versátil, que vai 

do Baião ao Maracatu. 

23h15 

DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 

resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 

também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 

África.  

23h45 

COM A PALAVRA O deputado Rodrigo Coelho, do PDT, é o entrevistado do programa 

"Com a Palavra". O deputado fala sobre o desenvolvimento do 

Estado, em especial da região Sul, da criação do Fundesul e da 

relação com as novas tecnologias. 
Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 

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

 

 

• DOMINGO - 24.06.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre a nova técnica sistematizada 

pela Embrapa Rondônia, chamada poda de formação, que pode fazer 

com que os cafeeiros da espécie canéfora (Conilon e Robusta) 

apresentem aumento de até 30% de produtividade na primeira safra. 

A prática ainda permite a padronização das podas de produção, já que 

as hastes formadas apresentarão a mesma idade. 

01h15 

CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada ao 

agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na 

área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, fala sobre o tema. 

01h45 
COMISSÃO ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião ordinária 

02h40 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

03h45 
COMISSÃO MEIO 

AMBIENTE 

Reunião ordinária 

04h45 SESSÃO SOLENE Comemoração aos 140 anos da casa de oração no Brasil 

07h00 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre a nova técnica sistematizada 

pela Embrapa Rondônia, chamada poda de formação, que pode fazer 

com que os cafeeiros da espécie canéfora (Conilon e Robusta) 

apresentem aumento de até 30% de produtividade na primeira safra. 

A prática ainda permite a padronização das podas de produção, já que 

as hastes formadas apresentarão a mesma idade. 

08h00 

SABOR Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas 

sim sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: 

a comida vegana. 

08h15 
MOSAICO ENTREVISTA O programa apresenta entrevista com a atriz e coordenadora do Curso 

de Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda. 

08h30 EM DISCUSSÃO Principais pautas discutidas no legislativo 

09h00 
COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO 

Reunião ordinária 

10h00 
CPI DA SONEGAÇÃO DE 

TRIBUTOS 

Reunião ordinária 

11h00 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião ordinária 
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12h00 

SABOR Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas 

sim sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: 

a comida vegana. 

12h15 
MOSAICO ENTREVISTA O programa apresenta entrevista com a atriz e coordenadora do Curso 

de Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda. 

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 O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar 

meu bloco na rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais 

notáveis artistas capixabas. O título da obra é o mesmo nome da 

composição de maior sucesso da carreira do cantor e compositor 

cachoeirense.  

13h30 

CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada ao 

agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na 

área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, fala sobre o tema. 

14h00 

SOM DA TERRA No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 

cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a 

Clara Nunes. 

14h30 EM DISCUSSÃO Principais pautas discutidas no legislativo 

15h00 

A GRANDE 

REPORTAGEM 

A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 

reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 

consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 

recursos hídricos.  

15h20 
MOSAICO ENTREVISTA O programa apresenta entrevista com a atriz e coordenadora do Curso 

de Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda. 

15h35 
COMISSÃO DE POLÍTICA 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

16h30 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião ordinária 

18h00 

COM A PALAVRA A deputada Luzia Toledo, do PMDB, é a entrevistada do programa "Com a 

Palavra". A deputada de Mimoso do Sul, presidente da Comissão de 

Turismo da Assembleia, fala sobre conquistas e sobre sua atividade 

parlamentar. 

18h30 

DEDO DE PROSA O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu bloco 

na rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis artistas 

capixabas. O título da obra é o mesmo nome da composição de maior 

sucesso da carreira do cantor e compositor cachoeirense.  

19h00 SESSÃO SOLENE Dia do assistente social 

20h30 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia do vigilheiro 

22h00 EM DISCUSSÃO Principais pautas discutidas no legislativo 

22h30 
MOSAICO ENTREVISTA O programa apresenta entrevista com a atriz e coordenadora do Curso de 

Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda. 

22h45 
SOM DA TERRA No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da cantora e 

atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a Clara Nunes. 

23h15 

DEDO DE PROSA O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu bloco 

na rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis artistas 

capixabas. O título da obra é o mesmo nome da composição de maior 

sucesso da carreira do cantor e compositor cachoeirense.  

23h45 

COM A PALAVRA A deputada Luzia Toledo, do PMDB, é a entrevistada do programa "Com a 

Palavra". A deputada de Mimoso do Sul, presidente da Comissão de 

Turismo da Assembleia, fala sobre conquistas e sobre sua atividade 

parlamentar. 

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

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE JUNHO 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, Erick 

Musso, Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Hudson Leal, Jamir Malini, Nunes, 

Padre Honório, Raquel Lessa,  Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Há quorum para abertura da sessão, de 

acordo com o painel eletrônico.   

Convido a Deputada Raquel Lessa para 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 37:05) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Solicito ao 2.º Secretário que proceda à 

leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Presidente, a pedido do 

Deputado Gildevan Fernandes, vamos considerar a 

ata como lida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO – 

PRB) – Ata aprovada como lida.  

Solicito à 1.ª Secretária que proceda à leitura 

do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 01 - Ofício n.º 

46/2018, do Deputado Marcos Bruno, justificando 

ausência à Sessão Ordinária do dia 06 de junho, 

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=62165&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OJAP/09561915062018-assinado.pdf#P62165 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

 

02 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 74/2018 

 

Vitória, 14 de junho de 2018. 

 

Senhor Presidente, 

 

Solicito a V. Ex.ª justificativa da ausência do 

Deputado Almir Vieira nas Sessões ordinárias dos 

dias 11, 12 e 13 de junho de 2018, nos termos do §6º 

do artigo 305 do Regimento Interno. 

Certo de vossa atenção, antecipadamente 

aproveito o ensejo para renovar meu apreço e distinte 

consideração. 

Respeitosamente, 

 

DELANO RODRIGUES FERNANDES 

Chefe de Gabinete - Matrícula n.º 209116 

Supervisor de gabinete – deputado Almir Vieira 

 

Ao  

Ex. mo Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 03 - Ofício n.º 

112/2018, da Presidente da Comissão de Turismo, 

encaminhando relatório das atividades, referente 

ao mês de abril de 2018. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=60408&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/16115014052018-assinado.pdf#P60408  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Ciente. Arquive-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62165&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/09561915062018-assinado.pdf#P62165
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62165&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/09561915062018-assinado.pdf#P62165
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62165&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/09561915062018-assinado.pdf#P62165
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=60408&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/16115014052018-assinado.pdf#P60408
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=60408&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/16115014052018-assinado.pdf#P60408
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=60408&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/16115014052018-assinado.pdf#P60408
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04 – GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – 

SECULT 

 

OFÍCIO N.º 202/2018 

 

Vitória, 07 de junho de 2018. 

 

Senhor Presidente, 

 

Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 

116 da Lei n.º 8666/1993, encaminhamos, em anexo, 

o Resumo do termo de Convênio n.º 002/2018, e a 

publicação no diário Oficial no dia 07 de junho, 

firmado entre o Estado do Espírito Santo por 

intermédio da secretaria de Estado da Cultura e o 

Município de Domingos Martins, registrado no 

SIGEFES sob n.º 180141. 

Atenciosamente, 

 

JOÃO GUALBERTO MOREIRA 

VASCONCELLOS 

Secretário de Estado da Cultura 

 

Ao  

Ex. mo Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Ciente. Às Comissões de Cultura e de 

Finanças. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 05 - 

Mensagem n.º 079/2018, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei n.º 

152/2018, que autoriza o Estado a realizar 

transação para extinção de créditos tributários, 

constantes de autos de infração, notificações de 

débito ou decorrentes de denúncia espontânea 

relativos ao ICMS, mediante a fixação de 

condições por meio das quais a Secretaria de 

Estado da Fazenda - SEFAZ ou a Procuradoria 

Geral do Estado - PGE possam celebrar os termos 

de transação. Publicada integralmente no DPL do 

dia 19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de 

Finanças. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 06 - 

Mensagem n.º 081/2018, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei n.º 

158/2018, que denomina Barragem dos Imigrantes 

a barragem a ser construída no Rio Jucu Braço 

Norte, entre os municípios de Domingos Martins e 

Viana - ES. Publicada integralmente no DPL do 

dia 19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

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

de Lei n.º 153/2018, do Deputado Marcelo Santos, 

que altera a Lei n.º 10.882, de 04 de abril de 2018, 

que dispõe sobre a concessão de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição em concurso 

público estadual para pessoa física. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62105&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PL/10200713062018-assinado.pdf#P62105  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

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

de Lei n.º 154/2018, do Deputado Esmael de 

Almeida, que institui o Dia do Homem no Estado 

do Espírito Santo. Publicado integralmente no 

DPL do dia 19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

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

de Decreto Legislativo n.º 061/2018, do Deputado 

José Esmeraldo, que concede Título Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Rainaldo Marcos de 

Oliveira. Publicado integralmente no DPL do dia 

19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 10 – Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 062/2018, do Deputado 

Pr. Marcos Mansur, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Pastor Lourival 

Antônio da Silva. Publicado integralmente no 

DPL do dia 19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

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

de Decreto Legislativo n.º 063/2018, do Deputado 

Pr. Marcos Mansur, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Pastor Nilson 

Anizio Silva. Publicado integralmente no DPL do 

dia 19 de junho de 2018. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62105&arquivo=Arquivo/Documents/PL/10200713062018-assinado.pdf#P62105
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62105&arquivo=Arquivo/Documents/PL/10200713062018-assinado.pdf#P62105
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62105&arquivo=Arquivo/Documents/PL/10200713062018-assinado.pdf#P62105


28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de junho de 2018 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

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

de Decreto Legislativo n.º 064/2018, do Deputado 

Da Vitória, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. Olicio Netto da Silva 

Santana. Publicado integralmente no DPL do dia 

19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

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

de Decreto Legislativo n.º 065/2018, do Deputado 

Pr. Marcos Mansur, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Pr. Antonio 

Gutemberg Barros. Publicado integralmente no 

DPL do dia 19 de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 14 – Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 066/2018, do Deputado 

Gildevan Fernandes, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Niumar Estevam 

Vieira. Publicado integralmente no DPL do dia 19 

de junho de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 15 - 

Pareceres n.
os

 150/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 27/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 21/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, que concede o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Dr. Igor Machado Cardoso. 

Parecer n.º150/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL212018/575257-17082604062018.pdf  

 

Parecer n.º27/2018 na íntegra, localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL212018/577874-10202615062018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 16 - 

Pareceres n.
os

 151/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 28/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 22/2018, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Dalton 

Hespanhol. 

Parecer n.º151/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL222018/575231-16415104062018.pdf  

 

Parecer n.º28/2018 na íntegra, localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL222018/577913-10372815062018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 17 - 

Pareceres n.
os

 152/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 29/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 23/2018, do Deputado 

Padre Honório, que concede Título de Cidadania  

Espírito-Santense à Sra. Karin Hilde Dieter. 

Parecer n.º152/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL232018/575222-16342704062018.pdf  

 

Parecer n.º 29/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL232018/577918-10421715062018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 18 - 

Pareceres n.
os

 153/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 30/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 24/2018, do Deputado 

Erick Musso, que concede título de cidadão 

espírito-santense a Senhora Iracy Baltar. 

Parecer n.º153/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL242018/575216-16152804062018.pdf  

 

Parecer n.º 30/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL242018/577925-10512715062018.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL212018/575257-17082604062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL212018/575257-17082604062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL212018/577874-10202615062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL212018/577874-10202615062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL222018/575231-16415104062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL222018/575231-16415104062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL222018/577913-10372815062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL222018/577913-10372815062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL232018/575222-16342704062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL232018/575222-16342704062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL232018/577918-10421715062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL232018/577918-10421715062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL242018/575216-16152804062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL242018/575216-16152804062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL242018/577925-10512715062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL242018/577925-10512715062018.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 19 - 

Pareceres n.
os

 154/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 31/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 26/2018, do Deputado 

Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Antônio Marcos de 

Oliveira Abreu Sales. 

Parecer n.º 154/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL262018/575252-17012704062018.pdf  

 

Parecer n.º 31/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL262018/577930-10552315062018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 20 - 

Pareceres n.
os

 155/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 32/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 27/2018, do Deputado 

Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Gilberto de 

Aparecida Silveira Mesquita. 

Parecer n.º 155/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL272018/575237-16443304062018.pdf  

 

Parecer n.º 32/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL272018/577935-10595015062018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 21 – 

Pareceres n.
os

 156/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 33/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 28/2018, do Deputado 

Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor João Carlos Freire 

Felix. 

Parecer n.º 156/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL282018/575242-16513004062018.pdf  

 

Parecer n.º 33/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL282018/577940-11042815062018.pdf  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 22 - 

Pareceres n.
os

 157/2018, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e 34/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 30/2018, da Deputada 

Janete de Sá, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Júlio Francelino 

Ferreira Filho. 

Parecer n.º 157/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL302018/575247-16542504062018.pdf  

 

Parecer n.º 34/2018 na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL302018/577946-11102115062018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Segunda parte 

do Expediente sujeito a deliberação. 23 - 

Requerimento n.º 113/2018, da Deputada Janete 

de Sá, de alteração do tema da Sessão Solene, para 

entrega da “Comenda do Mérito Agrícola” para 

Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do 

Agricultor e os 60 anos da Sociedade 

Espiritossantense de Engenheiros Agrônomos - 

SEEA, que será realizada às 14:00 horas, do dia 

04 de julho, do corrrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62077&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/13550912062018-assinado.pdf#P62077  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado. 
 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL262018/575252-17012704062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL262018/575252-17012704062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL262018/577930-10552315062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL262018/577930-10552315062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL272018/575237-16443304062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL272018/575237-16443304062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL272018/577935-10595015062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL272018/577935-10595015062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL282018/575242-16513004062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL282018/575242-16513004062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL282018/577940-11042815062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL282018/577940-11042815062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL302018/575247-16542504062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL302018/575247-16542504062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL302018/577946-11102115062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL302018/577946-11102115062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62077&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/13550912062018-assinado.pdf#P62077
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62077&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/13550912062018-assinado.pdf#P62077
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62077&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/13550912062018-assinado.pdf#P62077
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A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 24 - 

Requerimento n.º 114/2018, do Deputado Gilsinho 

Lopes, de transferência de Sessão Solene, em 

comemoração aos 75 anos da Igreja Assembleia de 

Deus de Carapina, que seria realizada às 19:00 

horas, do dia 22 de junho, para o dia 13 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=62089&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/15465012062018-assinado.pdf#P62089  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 25 – 

Requerimento n.º 115/2018, do Deputado Nunes, 

de cancelamento de Sessão Solene, em homenagem 

aos Imigrantes Pomeranos, que seria realizada às 

14:00 horas do dia 27 de junho 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=62107&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/10475613062018-assinado.pdf#P62107  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 26 - 

Requerimento n.º 116/2018, do Deputado Jamir 

Malini, de transferência de Sessão Solene, em 

comemoração aos 60 anos dos Gideões 

Internacionais no Brasil, que seria realizada às 

19:00 horas, do dia 22 de junho, para o dia 02 de 

agosto, 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=62079&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/14442013062018-assinado.pdf#P62079  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 27 - 

Requerimento n.º 117/2018, da Mesa Diretora, de 

transferência de Sessão Solene, para entrega de 

Título de Cidadão Espírito Santense, que seria 

realizada às 19:00 horas, do dia 02 de julho, para 

o 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=62148&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/11302314062018-

assinado(2358).pdf#P62148  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 28 - 

Requerimento n.º 118/2018, do Deputado Hudson 

Leal, de transferência de Sessão Solene, em 

homenagem ao dia Internacional do 

Cooperativismo, que seria realizada às 19:00 

horas, do dia 04 de julho, para o 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=62146&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/10072014062018-assinado.pdf#P62146  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 29 - Parecer 

n.º 149/2018, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 

Resolução n.º 07/2018, do Deputado Sergio 

Majeski, que acrescenta dispositivo à Resolução 

n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, vedando a 

existência de cargos ligados à função de Líder do 

Governo. Publicado no DPL do dia 14/06/2018. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, pela ordem! Gostaria de encaminhar a 

votação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – V. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Esse 

é o Projeto de Resolução n.º 07/2018, de nossa 

autoria, que elimina os cargos ligados à função de 

líder do Governo. Isso porque esses cargos 

representam, aproximadamente, um gasto de 

duzentos e quarenta mil reais anuais.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62089&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/15465012062018-assinado.pdf#P62089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62089&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/15465012062018-assinado.pdf#P62089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62089&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/15465012062018-assinado.pdf#P62089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62107&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/10475613062018-assinado.pdf#P62107
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62107&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/10475613062018-assinado.pdf#P62107
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62107&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/10475613062018-assinado.pdf#P62107
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62079&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/14442013062018-assinado.pdf#P62079
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62079&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/14442013062018-assinado.pdf#P62079
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62079&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/14442013062018-assinado.pdf#P62079
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62148&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/11302314062018-assinado(2358).pdf#P62148
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62148&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/11302314062018-assinado(2358).pdf#P62148
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62148&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/11302314062018-assinado(2358).pdf#P62148
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62148&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/11302314062018-assinado(2358).pdf#P62148
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62146&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/10072014062018-assinado.pdf#P62146
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62146&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/10072014062018-assinado.pdf#P62146
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62146&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/10072014062018-assinado.pdf#P62146


Vitória-ES, quinta-feira, 21 de junho de 2018 Diário do Poder Legislativo - 31 

Se uma pessoa exerce a função de líder do 

Governo, então, haveria de ter uma assessoria ligada 

ao Executivo para dar essa assessoria ao líder.  

E, lembrando que, quando propusemos a 

liderança de minoria, sem criação nenhuma de cargo, 

isso não foi aceito. Isso foi dado como... enfim, não 

me recordo agora, mas uma das questões seria a 

alegação de que se criariam novos cargos. E, não 

criaria, era só para haver a liderança das minorias, e 

isso foi vetado pela Assembleia. Então, da mesma 

forma, não haveria de ter cargos disponíveis para a 

liderança de Governo. E muitos cargos.  

Então, a pessoa que aceita ser líder do 

Governo poderia usar a sua própria assessoria para 

isso ou, então, o Governo do Estado deveria dar essa 

assessoria, o que imagino que já exista, porque, 

quando vem um encaminhamento qualquer aqui, esse 

encaminhamento para o líder do Governo vem já do 

próprio Executivo. Não se justificaria dessa forma a 

existência de quatro, cinco, seis cargos ligados à 

liderança do Governo, uma vez que as orientações 

daquilo que é para ser feito, como o próprio termo já 

diz, vem do próprio Governo. Se há necessidade de 

cargos permanentes ligados a essa função, que se 

monte uma assessoria da parte do próprio Executivo, 

e não do orçamento da Assembleia. 

Por isso, pediríamos aos nobres pares que 

votassem contra o parecer da Comissão de Justiça, 

até para continuarmos a discutir essa situação: até 

que ponto se justifica a existência de vários cargos 

para assessorar a liderança do Governo. Lembrando, 

a Assembleia Legislativa não representa o Governo 

para o seu orçamento ser usado também para 

benefícios do Governo e não da sociedade, porque 

essas duas coisas não estão interligadas. Muito 

obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski.  

Arquive-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 30 - 

Indicação n.º 578/2018, do Deputado Dr. Rafael  

Favatto, ao Governador do Estado, para 

instalação de redutores eletrônicos de velocidade e 

sinalizações em placas na Rodovia ES 320, nos 

Km 01 e Km 03 (Bairro Luciene), Rodovia que 

liga Barra de São Francisco 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=62040&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/15373911062018-assinado.pdf#P62040  
 

31 - Indicação n.º 579/2018, do Deputado 

Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para instalação de redutores eletrônicos de 

velocidade, ponto de ônibus e sinalizações 

horizontal, na Rodovia ES 080, no Km 17 

(proximidade ao Distrito de Monte Senir), 

Rodovia que liga Barra de São Francisco a Águia 

Branca/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62045&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/15495411062018-assinado.pdf#P62045  

 

32 - Indicação n.º 580/2018, do Deputado 

Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para instalação de redutores eletrônicos de 

velocidade na Rodovia  ES  080, no Km 06, 

Fazenda do Geraldo Cozer, Rodovia que liga 

Barra de São Francisco a Águia Branca/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62047&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/15560811062018-assinado.pdf#P62047  

 

O SR. DA VITÓRIA – (PPS) – Quero 

encaminhar, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

V. Ex. tem a palavra para justificar voto. 

 

O SR. DA VITÓRIA – (PPS) – Senhor 

presidente, não questionei V. Ex. porque meu voto 

seria favorável.  

Estou aqui para justificar, parabenizando o 

Deputado Rafael Favatto, pela importância em 

relação à atenção de segurança nas estradas do nosso 

estado. 

Aproveitando, senhor presidente, essa 

preocupação com a segurança, quero falar de 

segurança pública e falar que o projeto do Governo 

do Estado está dando muito certo - a desocupação 

social que está acontecendo, principalmente, no 

bairro Piedade. As pessoas que moram no alto do 

bairro Piedade têm demonstrado a sua angústia, o seu 

sofrimento e, principalmente, o pânico que estão 

vivendo com a segurança pública. Mais de duzentas 

famílias já saíram do bairro. É uma imagem de cortar 

o coração de qualquer capixaba, quando vê as 

pessoas saindo com os móveis nas costas. 

Poucos dias atrás, quem não se lembra do 

secretário de Segurança, o Doutor André Garcia, que 

se diz especialista em segurança pública, que falava 

em alto e bom som, com clareza, que no Espírito 

Santo não tem local dominado pelo crime, que desde 
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aquela época já estava. Hoje estamos vendo este 

estado, cada vez mais, sendo uma imagem negativa 

em relação à segurança pública. 

O que precisa e o remédio para consertar e 

acertar em qualquer um dos problemas, primeiro, é a 

humildade para poder falar que temos um problema e 

chamar a sociedade para resolver. Depois, envolver 

as instituições importantes. Uma delas que tem a 

prerrogativa constitucional de fazer o policiamento 

ostensivo, que é a Polícia Militar, está sangrando. 

Parece que o governador tomou ódio da Polícia 

Militar, porque não só as regras que tem feito contra 

a Polícia Militar, mas agora está fazendo uma 

covardia. Já paga o pior salário do Brasil e, na última 

semana, mandou mais seis embora da Polícia Militar, 

os policiais da Rotam. Hoje, tem um medo instalado, 

tem um pânico nos nossos policiais: Quem vai ser o 

próximo na semana que vem? Dessa lista de 

quarenta, já foram quatorze e ainda vão mais. Parece-

me que, agora, estão querendo aumentar a lista. 

Aonde quer chegar?  

Temos um problema. É duro ver as famílias 

deixando suas casas no bairro da Piedade. Reduzimos 

no estado, este Governo reduziu, de sessenta e nove 

milhões para vinte e nove milhões, o investimento em 

segurança pública. Como é que faz segurança pública 

sem dinheiro?! E mesmo que consiga, como se faz 

sem o envolvimento da sociedade e sem as forças 

policiais militares? 

Com qualquer efetivo que possa ter a Polícia 

Militar que praticamente não teve um concurso - não 

teve um concurso a Polícia Militar, a Polícia Civil - 

ainda tem o pânico ameaçado de expulsar os nossos 

policiais militares! Que não tem motivação para isso, 

não têm fatos para isso!  

E nós vamos ter isso revertido pela Justiça, 

eu não tenho dúvida. Mas, este Governo está 

mostrando o respeito que tem o cidadão capixaba. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 33 – 

Indicação n.º 581/2018, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para 

estadualização da estrada municipal de Cristal do 

Norte, Município de Pedro Canário, que interliga 

a BR 101 no Km 7,5 à Rodovia 209 ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62076&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/13314012062018-assinado.pdf#P62076  

 

34 - Indicação n.º 582/2018, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma torre de telefonia móvel e 

internet 3G, no Córrego Flor da Terra Roxa, com 

abrangência também nas comunidades de 

Jacarandá e Iracema,no  município de São 

Gabriel da Palha/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62078&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/14170112062018-assinado.pdf#P62078  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que as aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 35 - 

Indicação n.º 583/2018, do Deputado Esmael de 

Almeida, ao Governador do Estado, para 

construção de uma creche para o distrito de 

Timbuí, no município de Fundão/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62090&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/15534112062018-assinado.pdf#P62090  

 

36 - Indicação n.º 584/2018, do Deputado 

Esmael de Almeida, ao Governador do Estado, 

para distribuição gratuitamente às creches, pré-

escolas e ensino médio da Rede Estadual de 

Ensino, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62091&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/15550012062018-assinado.pdf#P62091  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que as aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 37 - 

Indicação n.º 585/2018, do Deputado Rodrigo 

Coelho, ao Governador do Estado, para acréscimo 

ao Programa Estadual Nossa Bolsa a concessão de 

bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 

instituições de educação superior em parceria com 

as redes de ensino. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62095&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16533312062018-assinado.pdf#P62095  

 

38 - Indicação n.º 586/2018, do Deputado 

Rodrigo Coelho, ao governador do Estado, para 

ampliação do alcance do edital 021/2018 

contemplando os alunos de ensino superior dos 

cursos de História e Geografia por meio de uma 

retificação no referido edital, e a integração de 

definitivamente dessas áreas ao Programa Bolsa 
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Estágio Formação Docente da Secretaria Estadual 

de Educação-SEDU. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62096&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16591112062018-assinado.pdf#P62096 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que as aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 39 - 

Indicação nº 587/2018, do Deputado Esmael de 

Almeida, ao governador do Estado, para criação 

de uma vaga de estacionamento exclusiva para a 

Clínica Médica de Fisioterapia Reabi Fisio, 

localizada em Campo Grande, município de 

Cariacica/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62115&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/11562713062018-assinado.pdf#P62115  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que a aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 40 - 

Indicação n.º 588/2018, do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, ao Governador do Estado, para 

recapeamento asfáltico do trecho que liga a 

Rodovia Laurindo Barbosa ao Distrito de Vila 

Palmerino, no Município de Alto Rio Novo/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62002&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/17270708062018-assinado.pdf#P62002  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que a aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 41 - 

Indicação n.º 589/2018, da Deputada Luzia 

Toledo, ao governador do Estado, para doação de 

uma ambulância para a Prefeitura municipal de 

São José do Calçado, para atender as necessidades 

dos habitantes do distrito de Alto Calçado/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62156&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16360714062018-assinado.pdf#P62156  

 

42 - Indicação n.º 590/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao governador do Estado, para 

compra de um trator Agrícola 275 4x4, um arado 

e uma grade, um caminhão com gaiola para 

reciclar lixo seco, para atender o município de 

Irupi/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62158&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/16543514062018-assinado.pdf#P62158 

 

43 - Indicação n.º 591/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao governador do Estado, para 

reforma do Teatro “Stênio Garcia”, localizado no 

município de Mimoso do Sul/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62159&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/09314415062018-assinado.pdf#P62159  

 

44 - Indicação n.º 592/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação asfáltica do Bairro Boa 

Vista com início via AABB, passando pelo 

Córrego Sete, via a comunidade Rancho Alto até a 

Fazenda Ferreira, sentido Águia Branca, 

município de São Gabriel da Palha/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62170&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/10344415062018-assinado.pdf#P62170  

 

45 - Indicação n.º 593/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao governador do Estado, para 

asfaltamento ou pavimentação da Rodovia 262 

Pedra Azul até a comunidade Nossa Senhora do 

Carmo com 8 quilômetros de percurso, que 

beneficiará as comunidades de São Bento do Alto 

Jucu, Aparecidinha, São Roque/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62172&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/10531815062018-assinado.pdf#P62172  

 

46 - Indicação n.º 594/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, ao governador do Estado, para 

construção e implantação do Instituto Médico 

Legal na Região do Caparaó no Município de 

Ibatiba/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62096&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16591112062018-assinado.pdf#P62096
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62096&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16591112062018-assinado.pdf#P62096
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62096&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16591112062018-assinado.pdf#P62096
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62115&arquivo=Arquivo/Documents/IND/11562713062018-assinado.pdf#P62115
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62115&arquivo=Arquivo/Documents/IND/11562713062018-assinado.pdf#P62115
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62115&arquivo=Arquivo/Documents/IND/11562713062018-assinado.pdf#P62115
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62002&arquivo=Arquivo/Documents/IND/17270708062018-assinado.pdf#P62002
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62002&arquivo=Arquivo/Documents/IND/17270708062018-assinado.pdf#P62002
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62002&arquivo=Arquivo/Documents/IND/17270708062018-assinado.pdf#P62002
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62156&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16360714062018-assinado.pdf#P62156
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62156&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16360714062018-assinado.pdf#P62156
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62156&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16360714062018-assinado.pdf#P62156
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62158&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16543514062018-assinado.pdf#P62158
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62158&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16543514062018-assinado.pdf#P62158
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62158&arquivo=Arquivo/Documents/IND/16543514062018-assinado.pdf#P62158
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62159&arquivo=Arquivo/Documents/IND/09314415062018-assinado.pdf#P62159
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62159&arquivo=Arquivo/Documents/IND/09314415062018-assinado.pdf#P62159
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62159&arquivo=Arquivo/Documents/IND/09314415062018-assinado.pdf#P62159
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62170&arquivo=Arquivo/Documents/IND/10344415062018-assinado.pdf#P62170
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62170&arquivo=Arquivo/Documents/IND/10344415062018-assinado.pdf#P62170
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62170&arquivo=Arquivo/Documents/IND/10344415062018-assinado.pdf#P62170
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62172&arquivo=Arquivo/Documents/IND/10531815062018-assinado.pdf#P62172
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=62175&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/13191615062018-assinado.pdf#P62175 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que as aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 47 - 

Indicação n.º 595/2018, do Deputado Hudson Leal, 

ao Governador do Estado, para intervenção de 

prevenção contra erosão e contenção de barreira 

na altura do Km 177 na estrada que liga Jerônimo 

Monteiro à Muqui/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=62177&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/00000016062018-assinado.pdf#P62177  

Não há mais indicação a ser lida. 

 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em votação.  

Os deputados que a aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Senhoras e senhores deputados, primeiro vou 

responder à questão de ordem, juntamente com os 

processos ora apresentados pelos suplentes, como 

Osvaldo Maturano, Sandra Gomes, entre outros. 

Dos fatos: 

A celeuma sob análise origina-se com a 

cassação judicial do mandato de deputado estadual do 

senhor Almir Vieira, em razão do acórdão proferido 

na RO n.º 218847, cuja execução imediata fora 

determinada nos termos da Petição n.º 0600529-

34.2018.6.00.0000. 

Em razão da rejeição das preliminares e 

negativa do provimento do recurso ordinário 

interposto por Almir Vieira e pelo Partido 

Republicano Progressista, o TSE manteve a cassação 

do mandato do então deputado, senhor Almir Vieira, 

e oficiou o TRE para cumprimento da decisão. 

Ato contínuo proferiu despacho comunicando 

a cassação do mandato do então deputado, senhor 

Almir Vieira, bem como a executoriedade imediata 

do acórdão proferido pelo TSE. 

Nesse contexto, a Mesa Diretora da 

Assembleia cumpriu a aludida decisão judicial e, na 

forma do Ato n.º 601/2018, declarou a perda do 

mandato do então Deputado Almir Vieira. 

Depois de efetivada a cassação, o 

Excelentíssimo Senhor Deputado Dary Pagung 

apresentou questão de ordem na sessão ordinária 

realizada no dia 13 de junho de 2018, amparado pelos 

art. 140 e 308 do Regimento Interno, resumidamente 

para defender a nomeação do nono suplente da 

coligação, sob o argumento de que o mesmo 

manteve-se no mesmo partido desde o resultado das 

eleições. 
O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

presidente interino da sessão, despachou 

encaminhando a questão de ordem suscitada à Mesa 

Diretora para análise e resposta. 

Os autos foram encaminhados à 

Procuradoria-Geral que exarou parecer sobre o tema. 

Devolvido os autos, passou-se a decidir, no 

sentido do parecer da Procuradoria, desde já dotando 

seus fundamentos na íntegra. 

Como é sabido, para os cargos políticos do 

sistema proporcional, os suplentes serão aqueles 

candidatos mais bem votados na coligação, 

subsequentes àqueles que foram eleitos. 

Ocorre que nos termos da questão de ordem 

apresentada, registra-se controvérsia, no caso em tela, 

pelo fato de a senhora primeiro suplente diplomada 

ter mudado de partido antes da vacância. 

Inicialmente, vale lembrar que proclamado o 

resultado das eleições, são imediatamente 

diplomados os eleitos e os suplentes, na forma do art. 

215 do Código Eleitoral. 

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça 

Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e 

os suplentes com a entrega do diploma devidamente 

assinado. (destaques nossos) 

Uma vez efetivada a diplomação, adquire o 

status de ato jurídico perfeito e, portanto, válido e 

eficaz. Devem surtir seus efeitos, salvo ato jurídico 

contrário. Não é demais advertir que diplomação é 

feita daqueles eleitos suplentes, exatamente na ordem 

da proclamação dos resultados. Considerando o 

resultado, o primeiro suplente da coligação será de  

direito o primeiro para suprir a vaga, que é um titular 

da coligação. 

Ante o exposto, em atenção à questão de 

ordem suscitada, concluímos que à Assembleia não 

cabe o papel de declarar a infidelidade partidária de 

qualquer suplente diplomado, eis que tal tema deve ser 

objeto de análise do Poder Judiciário, caso seja instado 

a manifestar-se sobre o tema por quaisquer dos 

legitimados. 

Em outros termos, a perda de mandato ou 

invalidade de diplomação por alegada infidelidade 

partidária é matéria totalmente diversa da convocação 

de suplentes no caso de vacância do mandato eletivo. 

À Ales, por ora, cumpre apenas respeitar a 

diplomação realizada pelo TRE/ES e convocar o 

primeiro suplente da coligação. Havendo qualquer 

decisão judicial que contrarie a ordem de diplomação 

originária, caberá a Ales, se for o caso, dar pronto 

cumprimento na forma e extensão da eventual ordem. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62175&arquivo=Arquivo/Documents/IND/13191615062018-assinado.pdf#P62175
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62175&arquivo=Arquivo/Documents/IND/13191615062018-assinado.pdf#P62175
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62175&arquivo=Arquivo/Documents/IND/13191615062018-assinado.pdf#P62175
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62177&arquivo=Arquivo/Documents/IND/00000016062018-assinado.pdf#P62177
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62177&arquivo=Arquivo/Documents/IND/00000016062018-assinado.pdf#P62177
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=62177&arquivo=Arquivo/Documents/IND/00000016062018-assinado.pdf#P62177
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É como decidimos, é como a Mesa Diretora 

decide. O parecer da nossa Procuradoria está dentro 

dos autos. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Janete de 

Sá, José Esmeraldo, Marcelo 

Santos e Sandro Locutor)  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Pela 

ordem, senhor presidente! 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Deputado Dary. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Senhor 

presidente, conforme o art. 140, § 11, recorro da 

decisão de V. Ex.ª e da Mesa Diretora. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Recebo o pedido de V. Ex.ª, mas sem 

efeito suspensivo. À Comissão de Justiça. 

Em virtude de ocorrência da vaga de 

deputado estadual, prevista no art. 307, inciso III, do 

Regimento Interno da Mesa Diretora, e com base no 

art. 308, inciso I, do mesmo Regimento, que 

convocou a Senhora Cláudia Mileipe Festa Lemos, 

suplente imediata da coligação formada pelo PRP e 

pelo Pros, para tomar posse no cargo de deputada 

estadual, convido a Senhora Cláudia Lemos a entrar 

no plenário e a tomar assento junto à Mesa Diretora. 

Também convidamos o Secretário de Estado 

da Casa Civil Roberto Carneiro a tomar assento à 

Mesa Diretora. 

 

(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Está suspensa a sessão por três minutos. 

 

(A sessão é suspensa às 15h16min e 

reaberta às 15h18min) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Reabrimos a sessão. 

Convido a Senhora Cláudia Lemos a tomar 

assento junto à Mesa. 

 

(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Os convidados podem se acomodar nas 

cadeiras. 

Convido a senhora Cláudia Lemos a assomar 

à tribuna para prestar o seu compromisso regimental 

de posse. (Pausa) 

Senhora Cláudia Lemos, para prestar o 

compromisso regimental de posse. 

 

A SR.ª CLÁUDIA LEMOS – Prometo 

defender e cumprir as Constituições e as leis da 

República e do Estado, bem como desempenhar, fiel 

e lealmente, o mandato que me foi concedido pelo 

povo do estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Nos termos do art. 56, inciso XXVI, da 

Constituição Estadual, declaro empossada no cargo 

de deputada estadual a senhora Cláudia Lemos, e 

convido-a a assinar junto à Mesa Diretora o seu 

termo de posse. (Pausa) 

Atendendo ao que dispõe o parágrafo único, 

do art. 2.º, da Resolução n.º 1.390, de 1984, concedo 

a Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, 

no grau de Grã-Cruz, à Deputada Cláudia Lemos. 

Solicito ao Deputado Marcelo, que é o vice, - 

a Deputada Janete, que é a segunda vice, já está aqui 

- ao Deputado Mansur e ao Deputado Jamir, que são 

os respectivos terceiro e quarto secretários da Mesa 

Diretora, para que nós, da Mesa, possamos fazer a 

entrega desta comenda à Deputada Cláudia Lemos. 

(Pausa) 

 

(Procede-se à entrega da comenda) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Concedo a palavra à Deputada Cláudia 

Lemos. 

 

A SR.ª CLÁUDIA LEMOS – (PRB) – Boa 

tarde a todos e a todas!  

Inicialmente quero cumprimentar a Mesa 

Diretora, na pessoa do Senhor Presidente Deputado 

Erick Musso, companheiro de partido; cumprimento 

todos os deputados e as deputadas aqui presentes; 

quero cumprimentar as pessoas que aqui estão, que 

me acompanharam, que sonharam, que lutaram, que 

estiveram junto comigo e que sempre acreditaram 

que esse sonho pudesse ser realizado, ainda que 

tardio, mas hoje se realizando. São as pessoas - nem 

todos, obviamente - aqui, mas que muito felizes, 

aqui, nos acompanhando.  

Quero cumprimentar minha família porque a 

vida pública de uma pessoa não é fácil. Enfrentamos 

muitas lutas, muitos obstáculos, muita dificuldade, 

muitas vezes, muitas tristezas, e é na família que a 

gente tem o porto seguro. É ela que sofre, é ela que 

nos acolhe. Então, quero agradecer a uma pessoa que 

sempre esteve à frente, que sempre lutou ao meu lado 

e que sempre me deu apoio: meu esposo Lauro, que 

está presente; aos meus três filhos - tenho aqui o meu 

filho Laurinho -; à minha sogra querida, que está aqui 

e que também sempre acreditou; ao tio Dedé, enfim, 

à família inteira.  

Quero dizer que precisamos, sobretudo, 

agradecer. O que mais quero, hoje, neste dia, é 
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agradecer. Acho que precisamos ter gratidão. Na 

vida, precisamos carregar duas coisas: lealdade e 

gratidão. Gratidão. Agradecer, primeiramente, a 

Deus a oportunidade de estar hoje realizando um 

sonho. E um sonho coletivo não é um sonho só 

da gente; é um sonho de uma grande maioria, 

que sempre lutou, que sempre acreditou que 

podíamos chegar até aqui, porque tínhamos 

propósito e ideais a serem construídos e 

realizados.  

Agradecer a todas essas pessoas que nos 

ajudaram e que nos incentivaram. Agradecer aos 

partidos pelos quais passei e que contribuíram, 

sobremaneira, para minha formação forjada na 

verve política, mas nas lutas de base, acreditando 

que podemos transformar a vida das pessoas. E o 

melhor caminho que temos, este é um 

instrumento: o mandato é o instrumento mais 

eficaz e legítimo de a gente promover mudança 

na vida das pessoas. Então, agradeço muito a 

todos os companheiros que aqui estiveram.  
Agradeço a esta Casa, aos servidores, aos 

deputados e às deputadas, que me receberam, 
que me acolheram, que aqui estão nos dando 
apoio, e muito solícitos na minha vinda. Você 
chegar ao final de uma legislatura, e muito me 
perguntavam na imprensa o que fazer. Costumo 
dizer o seguinte: para mim, nada foi fácil, como 
também na vida das pessoas. Muitas vezes a 
gente acha que a vida do outro é mais fácil do 
que a da gente. Nada foi fácil. Deus nunca me 
prometeu que seria fácil, mas sempre esteve 
muito presente dentro de mim que valeria a pena.  

Os grandes desafios da minha vida não 
tive muito tempo para poder colocar em prática e 
realizar. Mas, graças a Deus, até hoje, com a 
força de Deus, com ajuda, com transparência e 
com trabalho, a gente consegue avançar.  

 O que se fazer no final de um mandato? 
Trabalhar! Trabalhar dobrado, fazer aquilo que 
nos propõe, que é legítimo que façamos. Que a 
gente exerça essa representatividade com muita 
garra, com muita determinação, mas, sobretudo, 
com muito respeito ao povo que, hoje, - não é só 
vira jargão falar que o povo está sofrido - o povo 
está desacreditado.  

Precisamos fortalecer as instituições. E 
acho que a maneira mais correta, eficaz e certa 
para a gente fortalecer as instituições é 
justamente a gente exercer essa 
representatividade com respeito que as pessoas 
merecem. Precisamos cuidar das pessoas, gerar 
igualdade de oportunidades, mas, 
principalmente, precisamos estar exercendo esta 
preciosidade: a oportunidade de a gente estar 
exercendo o mandato parlamentar e ter a 
dignidade de respeitar a população.  

Quero pedir, humildemente, a todos os 
companheiros e companheiras da Casa, que 
tenham paciência. Vou pedir a ajuda de vocês 
naquilo que eu precisar. Eu tenho certeza de que 
posso contar com muitos que aqui estão. E, para 
finalizar, eu gostaria de agradecer àqueles que 
torceram. E quero agradecer também àqueles que 
não torceram, aqueles que trabalharam contra, 
aqueles que não acreditaram, porque isso que é 
bacana da democracia e é isso que vale a luta. E 
a luta continua. Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK 

MUSSO – PRB) – Com a palavra o Deputado 

Marcelo Santos. 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Boa tarde, senhoras e senhores! Boa tarde, 

Deputada Cláudia Lemos, que já chega fazendo 

uma manifestação importante do papel do 

Parlamento e da união dele, claro. 

Quero cumprimentar seus familiares que 

aqui se fazem presentes, cumprimentar os 

amigos e os correligionários, cumprimentar 

todos que vieram aqui prestigiar a sua posse. 

Quero cumprimentar também o presidente desta 

Casa e, em nome dele, cumprimentar todos os 

parlamentares e a Mesa Diretora, mas 

cumprimentar especialmente as deputadas: a 

Deputada Luzia Toledo, a Deputada Janete de 

Sá, a Deputada Eliana e a Deputada Raquel 

Lessa que, agora, se somam à Deputada Cláudia 

Lemos e fazem uma bancada muito forte, talvez 

diferente das demais Assembleias brasileiras. O 

Espírito Santo, proporcionalmente, deve ter uma 

das maiores bancadas femininas, com a chegada 

da Deputada Cláudia Lemos.  

Quero cumprimentar o Vereador Renato, 

do município de Cariacica, que está presente, e 

também cumprimentar nosso colega ex-deputado 

Luiz Durão, que está aqui conosco.  

Deputada Cláudia, a chegada da senhora, 

mesmo que ainda no final da legislatura, tem um 

papel importante a ser desempenhado, até porque 

eu não tenho dúvidas de que, com sua chegada à 

Assembleia, projetos, propostas e debates, V. 

Ex.ª, no momento ainda do período eleitoral, lá 

em 2014, planejou sua chegada aqui. E não é 

fora do tempo. Como diz a Bíblia, Há um tempo 

para tudo. E esse é o seu tempo de chegar a esta 

Casa para que, mesmo num espaço curto de 

tempo, possa promover as suas ações.  

Quero me colocar à sua disposição como 

decano nesta Casa hoje, mas, naturalmente, 

falando em nome de todos os deputados, 

colocando-nos à sua disposição para que juntos, 

todos os parlamentares, possamos promover 
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ainda mais o desenvolvimento econômico e 

social do Espírito Santo, porque esse é o papel 

que a Casa desenvolve.  

Aos seus amigos e familiares quero 

agradecer mais uma vez, cumprimentá-los pela 

presença e dizer a importância do Poder 

Legislativo na vida das pessoas, muitas vezes 

esquecido, muitas vezes criticado e questionado. 

Mas esta Casa tem um papel fundamental da 

manutenção da democracia, do debate, de trazer 

e fazer ecoar aqui a voz daqueles, que distantes, 

não conseguem chegar aos ouvidos daqueles que 

precisam.  

Quero cumprimentar também a presença 

do Eymael, nosso presidenciável que muito nos 

honra também com sua presença. Fiz questão de 

cumprimentá-lo. Está aqui no nosso meio. Peço 

que se levante para que as pessoas possam estar 

ali. Eymael, um democrata cristão! É o slogan. 

Enfim, dizer que o Parlamento tem uma 

importância fundamental na composição dos 

poderes, mas, mais ainda, porque somos nós que 

damos voz a quem mais precisa ter voz. Somos 

nós que fazemos, Deputado Euclério Sampaio, 

fazer chegar a quem precisa ouvir o que lá na 

ponta ainda não conseguiu, meu amigo e 

advogado que se faz presente aqui, de Cariacica, 

ex-vereador pelo município de Cariacica, Doutor 

Raimundo Ramon Batista.  

Assim, presidente, termino aqui minha 

fala, cumprimentando em nome de todos os 

colegas deputados a nossa mais nova 

parlamentar Cláudia Lemos, que faz engordar, 

assim, a bancada feminina e dizer que este 

Parlamento está feliz em recebê-la nesta tarde.  

Sucesso nesse mandato parlamentar e nos 

projetos que V. Ex.ª vem planejando ao longo de 

sua vida. Boa tarde! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK 

MUSSO – PRB) – Eu tenho quatro inscritos 

aqui para fazer a saudação ainda. Queria pedir a 

colaboração dos colegas para que possa ser em 

até três minutos para, depois, nós assegurarmos a 

fase das Comunicações e, assim por diante, tocar 

a nossa pauta. Mas eu queria pedir aos colegas, 

até por uma atitude cortês desta Casa, se há a 

possibilidade de nós ouvirmos, antes dos 

deputados fazerem essas saudações, até pela 

virtude de ter uma agenda no interior do estado, 

o Eymael, que está aqui presente, que é o 

presidente nacional do PSDC, presidenciável, 

assim como o Deputado Marcelo Santos falou. 

Acho que todos estão de acordo. V. Ex.ª tem um 

tempinho para fazer uma saudação a esta Casa. 

Logo após, Deputado Gilsinho, Deputada Janete, 

Mansur e Rodrigo Coelho. 

 

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL – 
Deputado Erick Musso, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, demais componentes da Mesa, senhoras e 

senhores deputados, Presidente da Democracia 

Cristã no Estado do Espírito Santo Marcos 

Caran, demais lideranças da Democracia Cristã 

presentes, senhor presidente, permitam-me 

dirigir a palavra à Deputada Cláudia Lemos. 

Parabéns, deputada.  

A Democracia Cristã tem, na participação 

da mulher na política brasileira, um 

compromisso inarredável. Para nós da 

Democracia Cristã, a mulher é a consciência dos 

partidos políticos. A mulher é um ser uno. A 

mulher não se divide. A mulher não aceita que a 

gente diga alguma coisa e depois fale outra. Seja 

bem-vinda a esta Casa de Leis!  

Quero prestar uma homenagem muito 

especial ao nosso Deputado Euclério Sampaio, 

líder da Democracia Cristã na Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo.  

Senhoras e senhores deputados, a 

Democracia Cristã completa, este ano, setenta e 

três anos de Brasil. Tive a oportunidade de 

participar do Congresso Nacional. Duas vezes 

deputado federal e deputado federal constituinte. 

E quero dizer, senhor presidente, da minha 

alegria de estar neste parlamento, na Casa que 

representa o povo do Estado do Espírito Santo. 

Deputado Euclério, que satisfação e que orgulho 

ver o seu nome no painel: Euclério Sampaio, 

líder da Democracia Cristã na Assembleia do 

Espírito Santo! 
Convido todos para acessarem o site da 

Democracia Cristã: democraciacrista.org.br, para 
assistirem a dois documentários. Temos uma 
página, Documentários. Assistam lá a dois 
documentários. Um deles é Democracia Cristã 
Rumo a Setenta e Cinco Anos de Brasil; o segundo é 

Democracia Cristã na Constituição do Brasil. 

Como intérprete e agente da Democracia 

Cristã, ao final da Constituinte, fiquei entre os quinze 

constituintes com o maior número de propostas 

aprovadas. Foram cento e quarenta e cinco propostas 

e a maior parte delas faz parte do texto 

constitucional. Mas o mandamento constitucional 

fundamental, a maior contribuição que a Democracia 

Cristã prestou à sociedade brasileira foi a definição 

do modelo de sociedade a ser construído pelos 
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brasileiros, que está no inciso I do artigo 3.º da 

Constituição. São objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil construir uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

Parabéns, presidente, pela gestão na 

presidência da Casa. Minha saudação da Democracia 

Cristã a todos os deputados e obrigado, presidente, 

pela oportunidade que me concedeu. Muito obrigado. 
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Cláudia Lemos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, senhoras e senhores deputados, este 

público maravilhoso que veio prestigiar a nossa 

querida Deputada Cláudia Lemos, parabéns. 

E eu disse para a Cláudia desde o início da 

peregrinação, das idas e vindas a Brasília e ao TRE, 

de que tem o tempo dos homens e o tempo de Deus. 

O tempo de Deus chegou, Cláudia. Você está no seu 

lugar. E pode ter certeza que todos os vinte e nove 

deputados irão tratá-la com o maior carinho, com a 

deferência que você merece, porque sabemos de sua 

luta, nós que vivenciamos tantos momentos difíceis 

nesta Casa.  

E hoje vi o Deputado Dary Pagung pedindo 

ao Presidente Erick Musso questão de ordem, mas o 

Deputado Erick Musso, apoiado pela Procuradoria, 

acolheu o requerimento do deputado, porém, sem 

efeito suspensivo. Parabéns, Deputado Erick Musso, 

está respaldado pela nossa Procuradoria, 

competentíssima, e que, com certeza, não lhe deixará 

em situação difícil. 

Deputada Cláudia Lemos, quero desejar que 

Deus a abençoe neste finalzinho de mandato, mas que 

é um bom começo e, com certeza, você vai ser 

vitoriosa nas próximas eleições que se avizinham. 

Deus a abençoe, proteja você e toda sua família.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Queremos registar com satisfação e 

a pedido do Deputado Marcelo Santos, a presença do 

Deputado Federal Evair de Melo. Se estiver 

devidamente de acordo com o nosso Regimento 

poderá vir até a Mesa para tomar assento. 

Com a palavra a Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –  Boa 

tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a 

Deputada Cláudia Lemos, dizer que nós estamos 

muito felizes com a sua posse, Cláudia.  

Somos quatro mulheres nesta Casa e 

sabemos que a mulher é um diferencial na política. 

Você chega num período em que já está encerrando 

esta legislatura, mas chega em boa hora, porque tem 

muitas questões  urgentes que estão em debate nesta 

Casa e, com certeza, você vai somar. Nós te 

convidamos a somar a este debate, principalmente no 

que se refere à questão das mulheres. Temos um 

trabalho muito grande envolvendo a Procuradoria 

Especial da Mulher, a violência familiar e doméstica 

contra as mulheres. Quero te convidar para, junto 

conosco, somar a esse bloco de mulheres que trabalha 

incansavelmente para que essa temática em nosso 

estado seja resolvida e para que a gente construa 

políticas públicas no sentido de sanar esse problema, 

que hoje é uma vergonha para todas nós mulheres.  

Saúdo a você, bem como a sua família que, 

com certeza, deve estar muito feliz. Este é um 

momento muito especial na vida da gente, ser 

honrado com o voto popular e poder estar 

representando a população em suas mais diversas 

vontades, em suas mais diversas necessidades e 

desejos, e creditar este desejo, esta representação a 

uma de nós, a um de nós, é muito especial.  

Cumprimento todos os representantes de 

partidos políticos que vieram te saudar. Quero deixar 

o meu abraço para o deputado que te antecedeu, o 

Almir, um bom colega. Por razões dele com o TRE 

não se encontra conosco, mas ressalto que durante o 

tempo em que esteve conosco foi um grande colega, 

contribuiu, não faltou, pelo menos, com o 

companheirismo nesta Casa, que é salutar para que 

essa bancada, para que os deputados possam 

trabalhar de forma harmoniosa, mesmo tendo 

divergências de opiniões,  mas de forma respeitosa 

porque é pautada desta maneira as nossas relações 

aqui dentro.  

E quero dizer para você, Cláudia, que pode 

contar comigo, com esta companheira que está aqui 

há algum tempo, mas que está para somar e para 

ajudar naquilo que for necessário no sentido de você 

compreender o mais rápido possível a dinâmica desta 

Casa. E também de estar te introduzindo conosco nas 

temáticas que envolvem, especialmente, as mulheres.  

Um abraço! Seja bem-vinda! Que Deus 

permaneça te iluminando e protegendo. E que Ele 

oriente as suas atitudes e as suas ações porque agora 

elas não pertencem somente a você, cada atitude sua 

tem repercussão no seio da sociedade capixaba.  

Um abraço! Seja bem-vinda!  

 

O SR PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Com a palavra o Deputado Pastor Mansur. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PTB) 

– Pela ordem, senhor presidente! Gostaria de pedir a 

exclusão do meu nome como membro da Comissão 

de Cidadania e da Comissão de Meio Ambiente.  

 

O SR PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

 
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhor presidente, colegas deputados e 
deputadas, colega Cláudia Lemos, também quero 
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registrar, através das minhas palavras, e dar a você 
boas-vindas a esta Casa. Dizer que não apenas as 
mulheres estão acrescendo o número de 
representantes nesta Casa, mas o sul do estado do 
Espírito Santo e Cachoeiro de Itapemirim também 
ganham mais uma representação. Agora, nós já temos 
pelo menos mais de meia dúzia de representantes da 
capital secreta que está tomando conta do estado do 
Espírito Santo. Daqui a pouco, Hércules, Cachoeiro 
vai exigir ser transformada na capital do Espírito 
Santo. Uma representatividade significativa!  

Cumprimento especialmente meu irmão, meu 
amigo, nosso companheiro de luta nesta Casa, Luiz 
Durão, que muito acrescenta e muito enaltece com a 
sua presença. Você é um amigo, um parceiro, um 
irmão, Luiz. Seu lugar é nesta Casa, você sabe disso.  

E quero dizer, Cláudia, meus parabéns a 
você, que está aí perto do meu aluno, Deputado Evair 
de Melo. Dizer para você que é uma alegria tê-la 
conosco. Como você mesma disse, embora 
tardiamente, mas no tempo de Deus, no tempo certo, 
colhendo o fruto do seu trabalho. E assim, como já 
tive o privilégio de trabalhar com você na Câmara de 
Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, terei o 
imenso prazer de estar ao seu lado, a sua disposição. 
Colocar-me, juntamente com a estrutura desta Casa, o 
que você demandar, o que você precisar, pode 
sempre contar conosco.  

Um abraço! Que Deus te ilumine, que Deus 

te abençoe em todos os seus projetos presentes e 

futuros. Mais uma vez, seja bem-vinda!  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto 

e Freitas) 

O SR. AMARO NETO – (PRB) – Pela 

ordem, presidente!  

 

O SR PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Deputado Amaro Neto. 

 

O SR. AMARO NETO – (PRB) – Pela 

liderança do PRB, solicito a indicação da Deputada 

Cláudia Lemos nas Comissões de Cidadania e de 

Meio Ambiente.  

 

O SR PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Vamos solicitar à Secretaria-Geral da Mesa 

que faça pela proporcionalidade partidária e 

responderei a V. Ex.ª no tempo mais rápido possível.  

Deputado Rodrigo Coelho com a palavra. 

 

O SR. RODRIGO COELHO – (PDT) – 
Senhor presidente, vou usar a minha questão de 

ordem daqui porque fico de frente para a nossa 

querida Deputada Cláudia Lemos.  

Primeiro, Cláudia, dizer que você substitui 

um grande companheiro nesta Casa. Precisamos fazer 

uma justa homenagem a Almir Vieira, que nos deixa. 

A companhia dele nos fará falta, mas você vem para 

preencher com dedicação e trabalho. Eu que te 

conheço, sei que você, determinada como é, chegará 

e dará uma grande contribuição ao Espírito Santo em 

seu mandato.  

Tenho certeza absoluta que Cachoeiro 

ganhará porque nós quatro, que temos base, domicílio 

eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, nos 

complementaremos. Cada um do seu jeito, cada um 

com as suas qualidades, com as suas virtudes, vai 

complementar os defeitos do outro, porque nós 

somos seres imperfeitos. Temos defeitos e 

qualidades. Tenho certeza que as suas virtudes 

completarão aquilo que em mim falta à nossa cidade 

de Cachoeiro de Itapemirim, ao nosso município, à 

nossa região Sul do estado do Espírito Santo.  

Estou radiante de alegria com a sua posse, 

porque sei que esse foi um sonho de muitos anos. 

Você perseguiu como alguém que não desiste da luta 

o objetivo de estar aqui hoje tomando posse de fazer 

jus ao título de deputada estadual. Eu sei o quanto é 

importante, tomei posse numa situação semelhante à 

sua. Tomei posse como suplente aqui dia 20 de 

março de 2012. Foi tão importante que registrei o dia 

e tenho certeza de que você, seus convidados e 

familiares todos estão radiantes de alegria porque 

hoje é um dia especial.  

Você sabe, eu aqui tenho a função 

gentilmente acolhida por todos os colegas que dão 

apoio à base do nosso Governador Paulo Hartung de 

ser líder do Governo. Terei carinho extraordinário e 

especial com você caso nos dê a honra e o privilégio, 

junto com seu partido PRB, de compor essa base. 

Nós todos aqui estamos à disposição para lhe dar 

aquilo tudo que porventura nós possamos contribuir 

com o seu mandato. Então, conte conosco. Conte 

com a nossa solidariedade, conte com o nosso 

companheirismo neste momento e neste período em 

que você viverá aqui na Assembleia Legislativa. Nós 

estamos com alegria, sabedores da sua capacidade, do 

seu esforço, da sua competência e desejoso de muito 

sucesso para você.  

Ao nobre Deputado Federal Evair de Melo, 

seja muito bem-vindo, que bom que V. Ex.ª está aqui 

na nossa Casa. Faça-se presente mais vezes que será 

um prazer para todos nós.  

Obrigado, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Com a palavra o Deputado Federal Evair 

de Melo. 

 

O SR. EVAIR VIEIRA DE MELO – 
Senhor presidente, colegas parlamentares desta 

Assembleia, assim os trato pela nossa 

responsabilidade na profissão legislativa. Uma 

alegria estar com V. Ex.ᵃˢ nesta tarde de chuva 

abençoada no nosso querido estado do Espírito Santo.  

Com certeza todos nós estamos muito felizes 

aqui hoje com a posse, então, da nossa querida 

amiga, a Deputada Cláudia. Com certeza vai dar sua 

contribuição pela sua militância na vida das 
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comunidades, na vida do seu povo querido de 

Cachoeiro de Itapemirim e seu entorno. Tenho a 

certeza de que a Cláudia será uma brilhante capixaba 

que vai honrar a história de vida, sua caminhada na 

sua produção legislativa, com certeza na sua 

iniciação com a comunidade.  

Mas, na verdade, passo aqui nesta tarde para 

agradecer o apoio que tive incondicional desta Casa 

para a aprovação de hoje à Lei n.º 13.680, que é um 

projeto de nossa autoria, senhor presidente. Foi o 

primeiro projeto que apresentei chegando à Câmara 

Federal, que tratava da desburocratização do processo 

de produção e comercialização de produtos artesanais 

em todo território nacional. Fruto da experiência que 

tinha levado para a Câmara Federal da minha 

vivência como secretário de Agricultura de Venda 

Nova, como presidente do nosso Incaper. Pela 

experiência acumulada sabia da necessidade de 

termos uma alteração na legislação federal.  

Aqui, Jamir Malini, meu colega partidário, a 

legislação que tratava de produtos artesanais do 

Brasil é de 1950, ou seja, uma lei completamente 

ultrapassada pelo tempo, Dary, em que ela foi 

produzida. A nossa pergunta era sempre aquela: o 

que nós temos na nossa Casa, de 1950, que tenha 

utilidade? Essa lei era anterior à televisão. Vocês 

imaginam o tempo que era. Nós tivemos essa 

oportunidade de fazer essa apresentação dessa 

proposta legislativa. Assim, tramitou pelas comissões 

de mérito do Congresso Nacional, foi para o Plenário 

por unanimidade e foi para o Senado. Tramitou nas 

comissões de mérito do Plenário do Senado e no 

Senado também foi votada por unanimidade. O 

presidente da República sancionou, sem nenhum 

veto, o texto integral, trazendo a oportunidade para 

que nós pudéssemos então emancipar os produtos 

artesanais de origem animal no Brasil, principalmente 

os embutidos de carne e o nosso queijo que hoje, 

então, a partir das inspeções municipais, têm a sua 

fronteira o estado todo e se tem inspeção estadual 

pode ter amplitude em todo território nacional.   

Muitas vezes, fomos questionados, senhoras 

e senhores, qual seria a segurança desses nossos 

produtos do ponto de vista alimentar e a nossa defesa 

sustentou, primeiro, o grande serviço que o grande 

sistema S faz em todo território, assim como nosso 

Incaper e as nossas prefeituras. No passo seguinte 

disso também, há um grande compromisso, porque o 

produto artesanal o pai e a mãe fazem primeiramente 

para o seu filho, fazem para a sua família. É a grande 

garantia que tem que o nosso queijo artesanal e os 

nossos embutidos vão ter a segurança alimentar.  

Essa lei está sancionada, está valendo desde a 

última sexta-feira e tenho certeza de que essa lei é, na 

verdade, o que falamos, a grande alforria dos 

produtos artesanais do Brasil. Nós vamos redescobrir 

o Brasil através dessa nova lei. 

Então, quero agradecer aqui e debitar na 

conta de todos os parlamentares da Assembleia do 

Estado do Espírito Santo, que já tinham feito um 

gesto nessa direção quando aprovaram a 

desburocratização, via o que o nosso Idaf já faz e, 

agora, o Espírito Santo. Eu divido com V. Ex.
as

 essa 

grande contribuição para os produtos artesanais do 

Brasil. 

 

O Sr. Freitas − (PSB) – Deputado Evair, 

com a aquiescência do nosso presidente da Mesa 

Diretora, eu quero aparteá-lo e quero aproveitar para 

parabenizá-lo.  

É um deputado de primeiro mandato lá em 

Brasília, mas eu posso endossar grande parte dos 

capixabas, principalmente aqueles que sentem em V. 

Ex.ª um representante do setor produtivo da 

agricultura, da agropecuária lá em Brasília e dizer 

que V. Ex.ª faz um trabalho magnífico e é de político 

desse caráter, dessa lisura, dessa capacidade de 

representar que o país precisa. Parabéns pelo seu 

trabalho, não somente por essa lei, recentemente 

aprovada, mas pelo seu trabalho como um todo, pela 

preocupação em defender o Espírito Santo, pela 

lisura na conduta, pela quantidade que V. Ex.ª tem 

capacidade para trabalhar.  

Então, fica aqui um simples parlamentar 

deste Parlamento, mas que fica atento, observando 

quem representa com dignidade, com decência e que 

o admira enquanto político. Fala aqui um deputado 

que acredita na política, na política que transforma, 

na política que promove o nosso estado, os nossos 

municípios e o país como um todo. Parabéns! Um 

grande abraço! 

 

O SR. EVAIR VIEIRA DE MELO – 

Obrigado, Deputado Freitas. 

Senhor presidente, mais dois últimos 

agradecimentos que faço a esta Casa, à Assembleia, 

em dois atos importantes: que foi aquela nossa 

liderança, no Congresso Nacional, para impedir a 

importação de café. Tive o apoio incondicional de 

todos os membros aqui nesta Casa, por manifestações 

lideradas, naturalmente, pela Comissão de 

Agricultura, dos deputados do Espírito Santo. Foi a 

primeira Assembleia do Brasil a se manifestar 

oficialmente de repúdio à importação de café e, 

também, o apoio que estamos tendo aqui nesta Casa.  

Inclusive, hoje, V. Ex.ª, Deputado Freitas, 

tratou comigo da questão da renegociação das dívidas 

dos nossos agricultores – uma luta muito dura nossa 

no Congresso Nacional. Já aprovamos o texto. O 

texto já está sancionado e nós temos, neste momento, 

um trabalho árduo que é a questão da liberação do 

financeiro para que os bancos possam começar a 

realizar, efetivar as operações de renegociação das 

dívidas da nossa agricultura. Lembrando que o texto 

principal desta lei traz uma coisa importante: que o 

Espírito Santo foi autorizado a renegociar dívida de 

todo o estado do Espírito Santo, mas, neste momento, 

nós temos impedimento financeiro de liquidez.  

Tem um trabalho nosso junto com a bancada 

do Nordeste para que possamos conseguir um bilhão 
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e trezentos, mais ou menos, para que possa, então, 

dar liquidez a todo mundo do Espírito Santo e do 

Nordeste.  

De forma que só o BNDES está com 

dificuldade de executar. O Banestes já está fazendo 

parte com recurso próprio, o Sicoob já está fazendo 

com recurso próprio, o Banco do Brasil também está 

fazendo as operações. Mas, as operações de crédito 

rural que são rastreadas, os recursos de repasse do 

BNDES ainda precisam de uma disponibilidade 

financeira, que é o próximo passo. Tenho certeza que 

nós vamos conseguir também entrar com essa boa 

notícia no Espírito Santo. 

Mas agradecer a esta Casa que sempre esteve 

com a gente nesses pleitos para atender todo nosso 

território.  

Muito obrigado! 
 

O Sr. Freitas − (PSB) – Senhor presidente, 

eu gostaria, ainda em tempo, de deixar a minha 

homenagem para a Cláudia Lemos.  

Cláudia, enquanto amigo – que tenho certeza 

que você considera assim, eu considero assim como 

amiga –, quero lhe desejar boas-vindas.  

Está em tempo ainda, temos ainda metade do 

ano para que V. Ex.ª chegue de fato a esta Casa e 

venha somar sendo – eu não tenho dúvida – uma 

grande deputada, que substitui um grande deputado. 

Eu não tenho dúvida, pelo que nós conhecemos de 

você, que você será uma deputada bastante aguerrida, 

com bastante personalidade e que vai defender muito 

a causa do estado do Espírito Santo para que possa 

melhorar a qualidade de vida do nosso povo.  

Parabéns! Seja muito bem-vinda! Merecido! 

Grande abraço! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Passamos à Fase das Comunicações. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado, Presidente Erick, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – V. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Enquanto chama a pessoa que vai falar, para variar o 

Doutor Hércules. 

Deputado, Presidente Erick, eu gostaria de 

dar as boas-vindas à Deputada Cláudia Lemos. Que 

seja muito bem-vinda a esta Casa.  

Ao mesmo tempo, gostaria de cumprimentar 

o Professor Roberto Martins, que é vereador por 

Vitória, professor também, que está com seus alunos 

do Colégio Leonardo da Vinci. Um grande amigo, 

trabalhei há muito tempo com ele, também nessa 

escola. Sejam bem-vindos aqui à nossa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK 

MUSSO – PRB) – Já anunciado pelo Deputado 

Sergio Majeski, queremos cumprimentar os 

alunos do Leonardo da Vinci, que estão 

acompanhados pelo Professor Roberto Martins, 

que também é vereador pelo município de 

Vitória. É o primeiro ano do ensino médio. São 

vinte e sete alunos que estão assistindo à sessão 

da Assembleia Legislativa.  

Com a palavra o primeiro orador inscrito, 

Deputado Doutor Hércules. Vou assegurar de 4h 

às 4h30min a Fase das Comunicações.  

Deputado Hércules, com a palavra. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – 

(MDB) – Senhor presidente, prezados colegas 

deputados e deputadas, quero mandar um abraço 

especial à nossa querida Cláudia Lemos, 

conterrânea. Neste mês estamos em festa em 

Cachoeiro, pelo aniversário da cidade. Dia 29 de 

junho é dia de São Pedro, mas é considerado por 

nós, de Cachoeiro, feriado santificado na nossa 

querida Cachoeiro de Itapemirim. 

Há mais de quarenta anos moro em Vila 

Velha e, então, naturalmente, hoje não posso me 

considerar tanto da bancada cachoeirense quanto 

o Deputado Rodrigo, o Deputado Mansur, a 

Deputada Cláudia. Então, na verdade, Cachoeiro 

está muito bem representado.  

Não posso deixar, senhor presidente e 

prezados colegas, de registrar também aqui o 

tempo que o Deputado Almir Vieira esteve nesta 

Casa. Quero deixar um abraço ao Almir e a todos 

os familiares pelo que representou nesses três 

anos e meio que passou aqui, com a sua atuação, 

sua seriedade, naturalmente na nossa Comissão 

de Saúde, levando o bom nome da saúde, lutando 

para melhorar a saúde, especialmente do povo de 

Anchieta, sua região, e também de Cariacica. 

Então, não podemos nos esquecer deste colega 

que foi brilhante conosco aqui.  

Quero mostrar que, dia 14, na semana 

passada, estivemos com o doutor Eder Pontes 

levando este convite. Dê um take aqui, por 

gentileza. Aqui, meu colega, um take, por favor. 

Estivemos levando o convite para o 6.º 

Congresso Médico Jurídico, como fazemos já há 

seis anos consecutivos. Esse congresso mostra, 

nesses dias de reunião, pessoas do Amapá até o 

Rio Grande do Sul. No ano passado tivemos 

mais de novecentas inscrições e este ano, com 

certeza, teremos mais de mil inscrições. E reúne, 

nesta época, a nata da justiça e da saúde no 

Espírito Santo. 

Então, muito bem!  

Estivemos lá levando o convite para o 

nosso querido Procurador-Geral, doutor Eder 
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Pontes. Quando foi no dia 14, quinta feira, estive 

reunido com o nosso Secretário da Casa Civil, 

Roberto Carneiro, que estava aqui até há pouco 

tempo prestigiando a posse da nossa querida 

Cláudia Lemos. E lá estivemos com a 

Associação Espírito-Santense dos Advogados 

Públicos, doutor Rafael de Almeida e doutora 

Vanessa Espindula Janotti, e membros do 

Conselho Regional de Técnicos de Radiologia, 

Eduardo Bazan, Márcio Coelho e Antônio 

Bonifácio, que é considerado o vereador da 

saúde. É esse de camisa azul, no meio, aquele 

mais gordinho ali. 

Nosso vereador também compareceu, 

defendendo os técnicos de radiologia, porque 

realmente é muito importante a presença deles.  

Roberto Carneiro é o que está na Mesa 

aqui ainda. Estivemos com ele e ele sempre com 

aquela atenção costumeira, que atende todos os 

deputados com muita educação e, naturalmente, 

com muita atenção. 

E, hoje de manhã, Roberto Carneiro, 

estivemos com o Secretário da Agricultura, ali a 

foto com ele, com o Carraretto, falando sobre a 

ponte da Madalena.  

Agora, quero me dirigir ao povo da Barra 

do Jucu. Ainda ontem, passei lá grande parte do 

jogo do Brasil com meus amigos. Cadê o 

Alexandre? O Alexandre, também estava com 

ele, está lá dentro. Alexandre Gauveia, nosso 

grande cinegrafista. Lá na Barra, Alexandre, 

Omero, Augusto e Anita, mãe do Alexandre, 

assistindo ao jogo do Brasil na Barra do Jucu. 

Então vamos, Alexandre, fazer nova 

audiência para ver o que a população da Barra 

está querendo que leve para a Barra. 

Conversamos com o governador, conversamos 

com Roberto Carneiro, conversamos com o 

secretário, com o Carraretto, porque o povo da 

Barra tem que dar mais ou menos o que 

pretende. O povo da Barra não vai, naturalmente, 

e sabe que o Governo também não quer, impor 

qualquer tipo de ponte. Queremos a ponte que o 

povo barrense escolher. E a Barra é um lugar que 

admiramos e estamos lá com frequência. 

Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) –  Com a palavra o 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – 

(PSDC) – Senhor presidente, senhores 

deputados, senhoras deputadas, servidores da 

Casa, profissionais de imprensa e a todos os que 

nos assistem, uma boa tarde. 

Inicialmente, quero aqui, como líder do 

Partido da Democracia Cristã, saudar a Deputada 

Cláudia Lemos e dizer que ela é bem-vinda. Já a 

recepcionamos aqui e tenho certeza que ela vai 

contribuir muito, Deputado Dary, para esta Casa 

de Leis. Entendo que a Mesa, Deputado Erick, 

agiu acertadamente, Deputado Enivaldo, 

cumprindo a determinação da justiça. E não tinha 

outro suplente a ser convocado a não ser a 

Deputada Cláudia Lemos.  

Mas quero aqui, senhor presidente, voltar 

a um assunto que já não faço há muito tempo. 

Deputado Jamir, V. Ex.ª que é vice-líder do 

Governo. A Ceasa de São Mateus, a regional, 

está fechada, Deputado Freitas, V. Ex.ª que é de 

São Mateus, Deputado Padre Honório que é do 

Norte e Noroeste do estado. A Ceasa lá está 

fechada há anos, mais de ano. Mas o que é pior, 

tem um gerente regional que recebe o seu salário 

religiosamente em dia. E a Ceasa fechada! Mas 

por quê? Por quê? Tem carro, tem tudo! Por quê? 

Fazendo campanha para um pré-candidato, 

Octaciano, a deputado federal.  

Que Estado é este, senhores? Há mais de 

ano fechada a Ceasa! Aí não tem dinheiro para a 

saúde, não tem dinheiro para a segurança, não 

tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro 

para o portal do imperador, o portal do príncipe.  

É verdade, Deputado Jamir, V. Ex.ª que é 

vice-líder do Governo. Um Governo tem que ter 

prioridade, e esse Governo não tem prioridade.  

Isso que estou denunciando, vou fazer 

por escrito amanhã ao Ministério Público. É só 

ouvir a população. A Ceasa está fechada, 

Deputado Bruno, em São Mateus, mas tem todo 

um aparato para o gerente de lá. O nome dele - 

demorei a dar essa denúncia porque queria 

checar - é Bê do Sobrado, mora lá em Pinheiros. 

Isso é ruim, gente! Alberione, mais conhecido 

por Bê do Sobrado. Mas está lá, o salariozinho 

gordo, carro para rodar, pedir voto para o senhor 

Octaciano. É isso que o Estado não pode 

permitir. E nosso papel é fiscalizar.  

Quero contribuir para o Governador, mas 

chego, mando para lá, Deputado Jamir Malini, e 

o silêncio é tão forte que fico surdo. É difícil! Aí 

só me resta subir a esta tribuna e fazer este 

registro carinhoso ao governador: Governador, o 

navio está afundando, Governador! Está dando 

água na casa de máquinas! O timoneiro não 

pode ver, mas tem os auxiliares para ver. E o 

papel principal de um deputado, Deputado 

Freitas, é legislar e fiscalizar. Só erra quem 
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trabalha. Mas o que está acontecendo lá é feio. 

Isso é uma pontinha. Estou rodando. Tenho uma 

equipe boa, Deputado Freitas, que está rodando 

tudo. Quero ajudar o governador a fechar os 

gargalos. 

Concedo o aparte, Deputado Freitas. 

 
O Sr. Freitas – (PSB) – Deputado 

Euclério, o mais triste de tudo é que, enquanto 
isso, e o que posso afirmar a V. Ex.ª, que fala de 
São Mateus, é que realmente, nossa Ceasa Norte 
está fechada, literalmente fechada. 

Até poucos dias funcionou, no prédio da 
Ceasa Norte, o Idaf, que estava distante da 
cidade; não pegava internet. Quantas ocasiões fui 
daí, reclamei que tiraram o Idaf do centro da 
cidade, dizendo que o prédio estava caindo, que 
estava condenado... Mas o Incaper funciona no 
Centro. Trouxeram o Idaf para a Ceasa. Agora, o 
Idaf voltou para um prédio alugado no centro da 
cidade, e a Ceasa, literalmente, fechou as portas.  

Durante quatro anos, não teve movimento 
nenhum do Governo no sentido de colocar a 
Ceasa para funcionar. Agora, V. Ex.ª traz uma 
denúncia um tanto quanto escandalosa, porque 
esse rapaz, que o senhor falou o nome, que foi 
Secretário de Agricultura, Octaciano Neto, 
ninguém sabe mais por onde anda esse rapaz, de 
tanta denúncia que fizeram. Mas aí, V. Ex.ª está 
dizendo que ainda tem gente rodando por aí 
fazendo campanha para ele à custa do Estado, aí 
é complicado. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – 

(PSDC) – Agradeço, Deputado Freitas. 
O poder dele dentro do Estado, dentro da 

máquina, é muito forte. Não sei a dependência 
que o Governo do Estado tem desse Octaciano 
Neto, não sei qual é. 

Quero terminar dizendo o seguinte: nosso 
papel é fiscalizar. Estou avisando daqui ao atual 
secretário de Agricultura que estou observando o 
momento dele. Se ele não tomar nenhuma 
providência quanto a isso, vou denunciar ele 
também, porque é conivente. Ele pode ser igual 
ao governador, não está vendo o que está 
acontecendo na casa de máquinas, mas estou 
informando a ele que a casa de máquinas está 
falhando, para ele acertar. Que ele olhe com 
carinho essa questão da Ceasa Norte porque o 
povo não aguenta mais esse tipo de coisa errada, 
não. 

Obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Com a palavra o 

Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 

Obrigado, presidente.  

Quero cumprimentar os demais 

deputados e deputadas presentes na Casa, desejar 

boas-vindas à Deputada Cláudia Lemos e, ao 

mesmo tempo, lamentar a ausência do nosso 

amigo Almir; pedir a Deus que o abençoe e, ao 

mesmo tempo, que possa abençoar também a 

Deputada Cláudia nesta Casa. 

Estamos, na Casa, com um projeto que 

tem como finalidade a proibição de aplicação 

aérea de veneno nas propriedades do estado do 

Espírito Santo. 

Hoje, recebemos uma matéria que diz:  

 

Apicultores encontram glifosato 

no mel e entram na justiça contra 

Bayer. 

A gigante farmacêutica Bayer 

está sendo processada por um 

grupo de apicultores franceses 

que dizem ter encontrado 

vestígios de glifosato no mel 

produzido pelas abelhas. De 

acordo com a AFP a cooperativa, 

que representa cerca de duzentos 

produtores, alega ter detectado a 

presença do composto em três 

lotes de um dos membros. 

Emmanuel Ludot, representante 

dos apicultores, ressalta o risco 

de contaminação pois as colmeias 

estão localizadas próximas de 

plantações de beterrabas e 

girassóis. O advogado alertou 

ainda sobre o uso excessivo do 

Roundup pelos agricultores. 

O glifosato é um herbicida 

desenvolvido para matar ervas 

daninhas. O composto foi 

descoberto pelo químico John E. 

Franz na década de 1970 e 

atualmente é utilizado pela 

gigante norte-americana 

Monsanto sob o nome de 

Roundup. No Brasil ficou 

conhecido como Mata-Mato. 

 

O veneno encontrado pelos 

apicultores é fruto do Roundup.  

É justamente a presença da 

Monsanto na história que vem 

gerando revolta dos agricultores. 

A empresa, recentemente 

adquirida pela Bayer em uma 
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transação superior a duzentos e 

quarenta bilhões de reais, é 

constantemente alvo de 

manifestações de ambientalistas 

em função dos efeitos nocivos 

para a saúde causados por seus 

produtos. 

Diante da denúncia a expectativa 

agora é que Roundup, líder de 

mercado na França, perca força 

entre os produtores rurais do país 

europeu. O presidente Emmanuel 

Macron assegurou o banimento 

do veneno, até 2021. 

 

Enquanto na Europa as pessoas estão 

tomando providência em relação a esse uso 

indiscriminado de veneno nas produções, nós 

aqui temos a liberação, a não fiscalização e o uso 

inconsequente de todo tipo de veneno - os legais 

e também os ilegais -, colocando em risco a 

saúde não apenas do povo, mas a saúde de toda a 

natureza. 

Podemos ser contra ou a favor, o que não 

podemos é permitir que a vida seja colocada num 

plano secundário. É muito importante todos nós 

tomarmos consciência de que, o dia em que uma 

doença bate à nossa porta, o sofrimento nosso é o 

mesmo sofrimento daqueles que, talvez, não 

tenham nenhum recurso para buscar um 

tratamento adequado. 

Por isso, é importante que nós estejamos 

debatendo esse assunto, como fez Vila Valério, 

como fez Nova Venécia, como fez Boa 

Esperança. Assim, que os outros municípios 

também possam debater esse assunto, que as 

câmaras de vereadores possam debater esse 

assunto, respaldando, resguardando e protegendo 

a vida do solo, a vida da água, a vida do ar, a 

vida dos animais e a vida dos seres humanos. 

Com alimentação contaminada, com a 

água contaminada e com o ar contaminado, só 

nos resta, então, a cada dia, procurar mais 

hospitais e procurar mais farmácias. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Com a palavra, o 

Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. JAMIR MALINI – (PP) – 

Senhor Presidente Deputado Enivaldo dos Anjos, 

demais colegas, público que nos assiste, a escola 

que se faz presente aqui, sejam bem-vindos. 

Quero parabenizar o Tenente-coronel 

Mauro e toda a Associação de Moradores do 

Parque Residencial Laranjeiras, que nesse último 

sábado recebeu a 2.ª Companhia de Polícia 

Militar naquela região que atenderá Civit II, 

Deputado Marcelo Santos. 

Foi uma reivindicação nossa junto ao 

Comando-Geral da PM, que conseguiu 

desmembrar a Companhia de Barcelona indo 

para Laranjeiras. Isso vai trazer mais qualidade 

de vida àqueles moradores no entorno e também 

mais segurança. 

Quero parabenizar a comunidade que se 

empenhou para reformar o DPM lá. A 

comunidade o fez e a Polícia entrou com a 

contrapartida, e vão ser empregados ali mais de 

setenta homens para fazer a guarnição daquela 

companhia. 

Sábado, também, com muita alegria, 

estivemos lá - até o Deputado Marcelo Santos 

estava, o Deputado Bruno - em Jardim Carapina, 

onde pudemos, junto ao Governador Paulo 

Hartung e ao Prefeito Audifax, entregar 

quatrocentas escrituras aos moradores de Jardim 

de Carapina, num total de três mil escrituras. É 

muito gratificante ver essa parceria do Governo 

do Estado com o Prefeito de Serra, Audifax 

Barcelos, e toda a sua equipe, que quero aqui 

parabenizar. 

É um projeto muito amplo e todas as 

pessoas puderam participar do que foi envolvido 

para que se pudesse ter a escritura de sua casa, 

de seu imóvel, totalmente registrado, isso que é 

mais importante. Então, a pessoa está lá, com o 

documento na mão, que tem sua carteira de 

identidade, onde poderá, realmente, financiar ou 

vender num valor que ali merece. Então, assim, é 

muito bonito! A gente acompanhar isso, ver 

como que as pessoas, a alegria das pessoas que lá 

estavam recebendo a sua escritura tão sonhada; 

assim como há pessoas não só ali, mas também 

nos outros bairros que estão lá, que há mais de 

vinte anos tentam conseguir uma escritura de sua 

casa, e não conseguiram até hoje devido ao alto 

custo que é. Então, foi um projeto muito bacana.  

Sei que também o Governo do Estado 

está programando agora, aqui na região de 

Maruípe, Deputado Marcelo Santos, mais de dez 

mil escrituras também naquela região. Deve ser 

dada a licitação da empresa daqui a uns dias para 

que possa contemplar aquelas famílias, porque é 

um sonho daquela região também ter um 

documento legalizando a sua moradia.  

Quero também, aqui, lembrar que em 

breve vamos dar a ordem de serviço lá no Parque 
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das Gaivotas, onde também o Governo do 

Estado, Deputado Marcelo Santos, está fazendo 

uma parceria de oito milhões e meio de reais 

para drenagem e pavimentação daquela região – 

o que também é um sonho daquela comunidade, 

uma comunidade muito grande, que cresceu 

rapidamente ali, na região, e contribui muito para 

o município de Serra. 

Então, o município de Serra tem muitas 

carências, muitas demandas, e o Governo, dentro 

daquilo que pode ser feito, está fazendo, como 

fez a captação de água lá em Putiri, um 

investimento de mais de setenta milhões de reais 

que vai atender em torno de cento e oitenta mil 

pessoas. E queremos, aqui, agradecer isso ao 

Governo do Estado, pelos investimentos feitos 

também no município de Serra.  

Sabemos que tem muito mais para ser 

feito, mas o Governo está dando um passo de 

cada vez, dentro daquilo que pode, porque tem 

feito outros investimentos no estado inteiro – e 

sou testemunha disso, porque tenho 

acompanhado. Sábado mesmo... Sexta-feira, 

estivemos em Mimoso do Sul, também 

acompanhando o investimento do Governo do 

Estado, e também o lançamento, não é, Deputado 

Marcelo Santos? Do Fórum, lá em Mimoso do 

Sul.  

Então, assim, o Governo tem feito as 

aplicações dos devidos recursos nos municípios, 

que também precisam, e sabemos que os setenta 

e oito municípios do estado do Espírito Santo 

precisam e precisam muito. Então, dentro desses 

investimentos feitos na população capixaba, eu 

quero agradecer ao Governador Paulo Hartung e 

a toda a sua equipe pelo que tem feito pelo 

estado do Espírito Santo. 

Então, só subo a esta tribuna hoje em 

termos de agradecimento ao Governo do Estado 

pelo que tem feito pelo Estado do Espírito Santo. 

Muito obrigado, Senhor Presidente Enivaldo dos 

Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Com a palavra o 

Deputado Da Vitória. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – 
Senhor Presidente, senhores deputados, 

telespectadores que nos assistem pela TV 

Assembleia, quero aqui, Deputado Enivaldo 

dos Anjos, fazer um agradecimento ao 

Governador Paulo Hartung pela sanção da lei 

que possibilita ao clube Vitória se inserir em um 

contexto em que ele pode acertar as suas dívidas.  

Aprovamos aqui, nesta Casa, e agradeço 

a todos os vinte e nove deputados que, 

juntamente comigo, votaram a favor do projeto, 

projeto este que credencia a diretoria do clube 

Vitória a alugar quarenta por cento da área, 

tendo um rendimento para que eles possam fazer 

a inclusão social, que é exatamente, Deputado 

Marcelo Santos, o que já estão fazendo. Estão 

fazendo timidamente, mas têm condições de 

estender e colocar mais atletas, tirar essa 

meninada das drogas e torná-los profissionais.  

Estivemos na sexta-feira, juntamente com 

a Deputada Janete, o Deputado Enivaldo dos 

Anjos e o presidente do Tribunal de Contas, 

Serginho Aboudib, que é um torcedor e sócio do 

Vitória Futebol Clube, e lá pudemos ver vários 

amigos e ex-jogadores:  Land, Fausto, Diogo, 

Jurandir, e tantos outros. Mas o que mais nos 

deixou impressionado é que a atual diretoria 

pegou o clube Vitória com uma dívida de dois 

milhões e meio e já conseguiu pagar um milhão 

e meio, devendo apenas um milhão, o que, com 

esta lei, vai possibilitar dentro de um prazo 

mínimo sanar a dívida e começar a investir nas 

categorias de base, possibilitando termos 

profissionais que irão jogar e representar o 

estado do Espírito Santo, o Brasil, até no 

exterior. 

Então, Deputado Marcelo Santos, quero 

dizer que o governador tem uma sensibilidade 

muito grande com essa área de inclusão social, 

com essa questão do esporte. Veja o tratamento 

que ele tem dado ao estádio Kleber Andrade.  

No estádio Kleber Andrade, no nosso 

município de Cariacica, Deputado Marcelo 

Santos, dia primeiro agora, iremos fazer uma 

partida de futebol entre os deputados e alguns 

secretários.  

Pois não, Deputado Marcelo Santos? 

 

O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Quero 

me somar à fala de V. Ex.ª, mas quero 

parabenizá-lo, porque a partir de V. Ex.ª todo 

esse movimento do Vitória chegou ao Governo. 

O Governo, com a sensibilidade que tem, como 

V. Ex.ª falou, é um Governo que investe no 

social e busca o resultado econômico. Esse 

mérito ninguém pode tirar do senhor. 

Então, parabéns pelo trabalho que V. Ex.ª 
vem fazendo aqui nesta Casa. Aliás, é um 
trabalho que é direcionado à área de esporte, à 
área de segurança pública, à área social, enfim. 
V. Ex.ª é um deputado que, sendo delegado de 
polícia, não trabalha só na área da segurança 
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pública, V. Ex.ª trabalha nas mais diversas áreas, 
buscando um resultado que é este que V. Ex.ª faz 
agora. 

Então, quero fazer um registro público 
aqui parabenizando V. Ex.ª por esse brilhante 
trabalho e, naturalmente, parabenizar também o 
governador, sensível que é ao atender esse pleito 
de V. Ex.ª. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – 

Muito obrigado, Deputado Marcelo Santos.  
Quero parabenizar o Ademar Rocha, 

presidente do Vitória Futebol Clube, e o Geraldo 
Antônio Perovano, que é o presidente do 
conselho do clube, juntamente com toda a 
diretoria, Deputado Freitas. Fizeram um trabalho 
brilhante, estão fazendo, e, com certeza, teremos 
resultados bem rápidos porque o investimento no 
social é muito bom e o clube Vitória tem uma 
estrutura muito bacana.  

E lá pudemos observar que estava 
faltando energia, e o governador se 
comprometeu a colocar energia no estádio do 
Vitória.   

Pois não, Deputado Euclério? 
 
O Sr. Euclério Sampaio – (PSDC) – Só 

um minutinho. Quero parabenizar V. Ex.ª e 
também o Governo do Estado, porque praticou 
justiça com o esporte capixaba ao sancionar a lei 
que ele mesmo enviou. Deputado Gilsinho, V. 
Ex.ª lutou muito para isso, tenho certeza. Eu me 
afastei um pouquinho do processo e V. Ex.ª sabe 
o porquê, mas também não quero deixar aqui de 
parabenizar duas pessoas... 

Só um minutinho. Estou elogiando o 
Governo. V. Ex.ª deveria estar batendo palmas 
aí. O que é bom eu registro!  

Mas parabenizo o Perovano e o Ademar 
Rocha, que lutaram muito por isso. Então, o 
Governo fez justiça ao esporte capixaba. 

Parabéns, Deputado Gilsinho; parabéns 
ao time do Vitória; parabéns a sua diretoria.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – 

Deputado Euclério, V. Ex.ª teve um papel muito 
importante nisso. Iniciou o trabalho, se afastou 
no momento certo e nós fizemos a nossa parte. 
Muito obrigado ao senhor e muito obrigado aos 
trinta deputados. 

O Sr. Euclério Sampaio – (PSDC) – Eu 
tenho ou não tenho que agradecer ao governador 
do Estado? 

 
O SR.GILSINHO LOPES – (PR) – 

Tem que agradecer ao governador do Estado 
porque o governador merece. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Com a palavra o 
Deputado Bruno Lamas.  

 
O SR.GILDEVAN FERNANDES – 

(PTB) – Pela ordem, senhor presidente! 
Enquanto o Deputado Bruno Lamas... Apenas 
gostaria de fazer um esclarecimento porque acho 
que é questão de justiça. O Deputado Euclério 
Sampaio fez referência a um jovem do município 
de Pinheiros que ocupa um cargo na Seag. Faço 
o esclarecimento que embora tenha sido 
nomeado na Ceasa Norte, esse rapaz 
desempenhou um trabalho de gerência em toda a 
região Norte e não fazendo pré-campanha ou 
campanha eleitoral. Foi um trabalho que 
enalteceu a Seag. O Alberione é ex-vereador e 
ex-presidente da Câmara de Pinheiros. 

Faço este registro por questão de justiça, 
com todo o respeito ao Deputado Euclério,  mas, 
em respeito à ausência do Alberione. Obrigado.   

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Enivaldo dos Anjos, senhores 
deputados e deputadas, público presente, 
especialmente os capixabas que nos 
acompanham, aqui, através da TV Assembleia, 
também quero repercutir o último evento 
acontecido na cidade, no sábado. Um evento da 
Prefeitura Municipal de Serra, um palanque com 
cerimonial da Prefeitura Municipal de Serra. 
Depois de esforço enorme, um esforço 
concentrado, o Prefeito Audifax, através da 
Secretaria de Habitação e toda sua equipe, efetua 
a entrega de quatrocentas escrituras. Só no bairro 
Jardim Carapina serão três mil escrituras.  

Isso é cidadania na veia, isso é mais 
dignidade ao morador, e isso possibilita que o 
dono de sua casa possa procurar um material de 
construção, e, agora, com muita segurança, possa 
investir no seu imóvel. Isso gera e movimenta a 
economia local.  

Esse é um programa que está sendo 
desenvolvido em Serra com muita propriedade. 
Foi assim lá em Parque das Gaivotas, será assim 
em vinte mil residências. Os críticos destrutivos 
vão sempre chamar isso de outro nome. Eu 
chamo de inclusão social, chamo de um trabalho 
seriíssimo que envolve o Judiciário, uma 
parceria do Judiciário com o município.  

Em poucos momentos vamos precisar do 
Governo do Estado. Aquela situação de Jardim 
Carapina era atípica porque a comunidade, o 
bairro pertencia ao Governo do Estado. Então, 
através da Assembleia Legislativa, foi doada a 
região do bairro Jardim Carapina para a 
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Prefeitura de Serra, para que a mesma pudesse 
providenciar sua regularização fundiária.  

O governador do Estado foi bem 
recebido, o povo de Serra é um povo educado, e 
tive a oportunidade de dizer a ele que aqui estou 

para dar sustentação às matérias importantes, 
relevantes e sérias para o Governo do Estado, e 
que agradeço cada prego que ele coloca na 

cidade de Serra, mas agradeceria ainda mais os 
tijolos que ele, porventura, viesse a colocar na 
cidade de Serra. E eu pude, com respeito, com 

educação, dizer o porquê. Porque é a maior 
cidade do estado, é a cidade mais populosa, é a 
cidade que corresponde por trinta por cento do 

PIB capixaba, - e ele ouviu dizer isso - que de 
cada cem reais que entra no cofre do Estado, 
trinta vem do suor do serrano; da sua indústria, 

do seu comércio, do seu serviço, da sua 
população que há pouco mais de trinta anos 
plantava abacaxi e passou a produzir aço.  

Essa é a Serra. A Serra que carece da 
nova escola Aristóbulo Barbosa Leão; a Serra 
que carece de apoio para que o Prefeito Audifax 

possa fazer a segunda etapa da rodovia 
Norte/Sul; a Serra que precisa que o Governo 
defina sua parceria com o Dnit para fazer o 

contorno do Mestre Álvaro. Já são quase mil e 
quinhentos dias de atraso, uma obra com recurso 
federal, e o Governo do Estado desistiu de tocar 

e passou a responsabilidade para o Dnit. 
Agora, aparece um monte de pai da 

criança. Agora, tem deputado dizendo que é pai 

da criança, cada um vai lá... O que queremos é o 
contorno do Mestre Álvaro. Que venha por 
muitas mãos, que venha no coletivo, mas que 

venha, porque muitas famílias se perdem na 
violenta BR-101 que corta o Mestre Álvaro.  

Queremos o contorno de Jacaraípe, uma 

obra paralisada com sua terraplanagem 
totalmente destruída.  

E, ainda, Deputado Jamir Malini, 
voltando a falar de Jardim Carapina. A guerra 
política que envolve a cidade, quem paga o preço 
é a população. O governador usa o termo 
brigalhada. Eu sou testemunha e afirmo desta 
tribuna que a matéria - para doar a área para a 
prefeitura para que a prefeitura pudesse fazer a 
desapropriação e regularização fundiária - 
começou a tramitar aqui, na Assembleia, em 
fevereiro, e só foi votada às vésperas do recesso, 
em dezembro do ano retrasado. Atrasou o 
serviço da prefeitura. Dizem que foi o ex-
prefeito que pediu para o governador para não 
fazer. Prefiro não acreditar. Sei que alguém 
atrapalhou. Matérias que são votadas nesta 
Assembleia, com muita velocidade, essa 

demorou um ano. E quantas vezes e quantas 
vezes o Prefeito Audifax ligava: Deputado que 
está acontecendo com o trâmite da matéria?  
Estamos cobrando! Estamos cobrando! E não 
entrava em pauta. E aí veio a eleição, o Audifax 
ganhou a eleição, é a terceira vez que é prefeito 
da cidade de Serra, e a matéria foi aprovada. 
Com a doação, o município passa a pagar toda a 
despesa para promover a regularização fundiária.  

Concluo esperando que essa não seja uma 
novela que vai permear na revitalização da 

rodovia ES-010, que é de domínio do Governo 
do Estado e que precisa ser urgentemente 
reformada. Muito obrigado, Deputado Enivaldo! 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PTB) – Pela ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Com a palavra V. Ex.ª, 

pela ordem. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PTB) – Estamos chegando à Ordem do Dia e é 
visível a inexistência de parlamentares aqui para 
garantir o quorum. Gostaria de requerer a V. Ex.ª 

a recomposição de quorum. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – É regimental. Existe 
alguma reclamação da Comissão de Finanças? O 
Deputado Majeski não poderá fazer uso da 

palavra, o que será uma pena para todos nós, 
porque a nossa cultura vai ficar diminuída, mas é 
em face de que já extrapolou o horário permitido 

para os oradores inscritos. Então, estamos 
agora... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Pela ordem, Deputado Enivaldo! Não estava 
reclamando do fato de não falar, estava 

explicando a ele que o presidente tinha dito que a 
fase iria até às 16h30. Portanto, já havia 
encerrado. Estava prestando um serviço à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Se o presidente disse, 

vamos manter a palavra do presidente e, antes de 
fazer a devida... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Não, já acabou o tempo. A fase das 
Comunicações era até às 16h30. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – 

(MDB) – Só a fase das Comunicações, 
presidente. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Já acabou mesmo. Era isso que eu estava 
dizendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Então, vamos fazer a 

verificação de quorum. Não é verificação de 

quorum. Antes que o Deputado Hércules me 

chame a atenção, é recomposição do quorum da 

sessão. 

 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não 

registraram presença os 

Senhores Deputados Amaro 

Neto, Cláudia Lemos, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Rafael Favatto, Erick Musso, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Jamir Malini, 

Janete de Sá, José Esmeraldo, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Registram presença os 

Senhores Deputados Bruno 

Lamas, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Padre Honório e Sergio 

Majeski) 

 

Não há quorum para manutenção da 

sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, comunico 

que a pauta da próxima sessão ordinária será a 

mesma, exceto as matérias votadas na sessão de 

hoje; e convido os senhores deputados e as 

senhoras deputadas para a próxima, solene, hoje, 

às 19h, em homenagem ao Dia do Químico, 

conforme requerimento da Deputada Eliana 

Dadalto, aprovado pelo Plenário. Estão todos 

convidados para prestigiar a Deputada Eliana 

Dadalto hoje, às 19h, no plenário Dirceu 

Cardoso. 

Está encerrada a sessão, de acordo com a 

oposição. 

 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento do 
Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, aprovado em plenário, 
em homenagem ao Dia do 
Químico,  para a qual designo 
Expediente: o que ocorrer, e 
que haverá sessão ordinária dia 
19 de junho de 2018, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de 
Resolução n.

os
 11/2018, 11/2017,  

18/2018; discussão única, em 
regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
n.

os
 149/2018; 445/2017; 

discussão única, do Projeto de 
Lei n.

o
  232/2017; discussão, nos 

termos artigo 81, § 3.º do 
Regimento Interno, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 
07/2015; discussão, nos 
termos artigo 81, § 3.º do 
Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.

os
 347/2017; 

21/2018 e 02/2017; 
discussão prévia dos Projetos 
de Lei n.

os
 31/2016 e  

259/2017; discussão se houver 
recurso, na forma do artigo 
277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, dos Projetos de 
Decreto Legislativo n.

os
 

21/2018, 22/2018, 23/2018, 
24/2018 e 26/2018; 27/2018, 
28/2018 e 30/2018; discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 137/2018) 
 
 
Encerra-se a sessão às 
dezesseis horas e trinta e seis 
minutos. 

 

 

*De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registrou presença a 

Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

*As inserções em negritos tratam de 

previsões regimentais relativas às fases ou 

de ocorrências desta sessão.  
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