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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1099 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR nos termos do inciso I do Artigo 

12 da Lei Complementar nº 46/94, DANIELA 

CRISTINA ABREU JOVÉ DE ARAÚJO, para 

exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Secretaria 

Legislativa/Administrativa) habilitado em Concurso 

Público, regido pelo Edital nº 01-AL/ES, publicado 

em 29/07/2011 e homologado através do Ato nº 

2671, publicado no Diário do Poder Legislativo de 

22/03/2012, prorrogado pelo Ato 65 de 19 de 

fevereiro de 2014. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1100 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR nos termos do inciso I do Artigo 

12 da Lei Complementar nº 46/94, HELLEN 

SYNTHIA SPINASSE, para exercer o cargo de 

provimento efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO 

SÊNIOR I (Secretaria Legislativa/Administrativa) 

habilitado em Concurso Público, regido pelo Edital 

nº 01-AL/ES, publicado em 29/07/2011 e 

homologado através do Ato nº 2671, publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 22/03/2012, 

prorrogado pelo Ato 65 de 19 de fevereiro de 2014. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1101 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

NOMEAR nos termos do inciso I do Artigo 

12 da Lei Complementar nº 46/94, RAQUEL 

NICOLAU DO AMARAL PUPPIM, para exercer o 

cargo de provimento efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Secretaria 

Legislativa/Administrativa) habilitado em Concurso 

Público, regido pelo Edital nº 01-AL/ES, publicado 

em 29/07/2011 e homologado através do Ato nº 

2671, publicado no Diário do Poder Legislativo de 

22/03/2012, prorrogado pelo Ato 65 de 19 de 

fevereiro de 2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1102 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º do 

Ato nº 1935 de 07/06/2000, publicado no DPL em 

07/06/2000; 

 
CONSIDERANDO os procedimentos de 

tramitação e arquivamento, com vistas à eliminação 

dos documentos desnecessários e o recolhimento 

daqueles relevantes para guarda permanente; 

 
CONSIDERANDO um plano de arquivo 

com foco na realidade da ALES, utilizando métodos 

de padronização que visem atender o servidor de 

maneira ágil e com total segurança das informações; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de 

diminuição do arquivo físico do setor de Recursos 

Humanos; 

 
RESOLVE: 

 
 CONSTITUIR a Comissão Permanente de 

Avaliação, no âmbito da Coordenação do Grupo de 

Recursos Humanos, para implementar procedimentos 

e operações técnicas referentes ao uso, a avaliação, 
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classificação e arquivamento de documentos em fase 

corrente, intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para a guarda permanente, composta 

pelos servidores abaixo relacionados, sob a 

coordenação do primeiro: 

 

Sirlene Souza da Silva - matrícula 203210 

 

Alda Maria Moraes Depizzol - matrícula 035849 

 

Maria José Mariani - matrícula 201158 

 

Maria de Lourdes Zamprogno Dario - matrícula 

016600 

 

Myrian Costa Schuler - matrícula 207922 

 

 Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1103 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO que a instalação do 

Sistema de Tramitação de Protocolo ocorreu em 

2007; 

 
CONSIDERANDO que até a presente data 

não houve conferência dos destinos dos processos 

tramitados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de 

conferência de todos os processos cadastrados no 

sistema, tramitando ou arquivados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de 

otimizar as informações quando demanda por 

consulta,   

 
RESOLVE: 

 
 CONSTITUIR Comissão Temporária para 

averiguar o real destino de todos os processos que 

foram cadastrados no E&L Protocolo, Documentos 

Eletrônicos e Processos, tramitados no âmbito da 

Diretoria de Recursos Humanos, composta pelos 

servidores abaixo relacionados, sob a coordenação do 

primeiro: 

 

Elisangela Campos Rodrigues - matrícula 207963  

 

Tania Regina Araújo - matrícula 201625  

 

Maristela Ferreira Reis - matrícula 201526 

 

Adriana Aparecida da Silva Batista - matrícula 

201501 

 

Simone Suelo de Castro Reis - matrícula 203341 

 

 Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1104 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR para 10% (dez por cento), a 

partir de 26/08/2012, de acordo com o art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇOS, a que faz jus SANDRA 

HELENA ALBUQUERQUE DA SILVA, 

matrícula nº 203440, Assessor Júnior da Secretaria - 

AJS, da Secretaria da Assembleia legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1105 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 CONSIDERANDO o Ato nº 3260, de 

01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado pelo 
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Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta a 

concessão de Incentivo Educacional, resolve: 

 
 CONCEDER à Servidora TANIA MARA 

COSTA BARCELOS, Técnico Legislativo Sênior - 

ETLS, matrícula nº 016728, o 2º (segundo) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 5% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 06/08/2014, conforme art. 3º da 

Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 

Lei nº 10.225/2014. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1106 

 

 A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, previstas 

no art. 9º, § 1º, inciso IX, da Resolução nº 2.890/2010 

e; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas 

no Processo nº 131228, em especial, o relatório 

aprovado à unanimidade pela respectiva Comissão de 

Sindicância; 

 

CONSIDERANDO que houve modificação 

da jornada de trabalho dos consultores temáticos 

(médicos e odontólogos) lotados no setor médico - 

Centro de Saúde e Assistência Social da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo, mediante autorização 

do Diretor-Geral em exercício na época dos fatos e 

do Diretor Administrativo do antigo Departamento de 

Recursos Humanos; 

 

CONSIDERANDO que a referida alteração 

da jornada de trabalho não possuía fundamentação 

legal e contrariava a Lei Complementar nº 46/94; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Determinar de acordo com as 

conclusões da Comissão de Sindicância, o envio de 

cópias do presente Processo nº 131228 ao Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo, para 

conhecimento e apuração dos fatos. 

 

Art. 2º Cumpridas as providências de estilo, 

arquivem-se. 

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

sua publicação. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de outubro de 2014. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL  

 
PORTARIA Nº 734 

 
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, 

referentes ao exercício de 2013, do servidor abaixo 

relacionado. 

 
Servidor Matrícula 

Período 

marcado 
Quantidade de dias 

FABIANO 

BUROCK 

FREICHO 

201426 
29/10 a 

27/11/2014 
30 (trinta) dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
PORTARIA Nº 728 

 
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, 

referentes ao exercício de 2013, dos servidores 

abaixo relacionados. 

 

Servidores Matrícula 
Período 

marcado 
Quantidade de dias 

CLARA MARIA 

ZUCARATO 

DIAS AMORIM 

201224 
03/11 a 

02/12/2014 
30 (trinta) dias 

JULIO CESAR 

MORAES 201082 
03/11 a 

02/12/2014 
30 (trinta) dias 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 729 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, do servidor abaixo 

relacionado. 

 

Servidor Matrícula 
Período 

marcado 
Quantidade de dias 

RICARDO 

WAGNER 

VIANA 

PEREIRA 

205096 
31/10 a 

06/11/2014 
07 (sete) dias restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 730 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, para serem gozadas 

integralmente em época oportuna, da servidora 

abaixo relacionada: 

 

Servidora Matrícula 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

VERA MARIA 

ZAMPIRIS DE LIMA 
201614 

03/11 a 

02/12/2014 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 731 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula 

Período 

marcado 
A partir de 

Quantidade 

de dias 

Período 

transferido 

DENISE 

AQUINO 

DOS 

SANTOS 

207981 
1º//10 a 

30/10/2014 
17/10/2014 

14 (catorze) 

dias 

restantes 

05 a 

18/01/2015 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 732 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, dos servidores 

abaixo relacionados, reservando-lhe o direito de 

gozar os dias restantes em época oportuna: 

 

Servidores Matrícula 
Período 

Marcado 
A partir de 

Dias 

restantes 

SAMARA 

JECKEL 

FERREIRA DE 

CASTRO 

207884 
13/10 a 

11/11/2014 
23/10/2014 

20 (vinte) 

dias restantes 

WALDEIR DA 

SILVA 

SANTOS 

207003 
16/10 a 

14/11/2014 
24/10/2014 

22 (vinte e 

dois) dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 733 

 

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, 

referentes ao exercício de 2011, da servidora abaixo 

relacionada. 
 

Servidora Matrícula 
Período 

marcado 

Quantidade de 

dias 

JULIANA DA 

SILVA MAGNAGO 204826 
29/10 a 

27/11/2014 
30 (trinta) dias 



Vitória-ES, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 5 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº 735 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período marcado 

Quantidade de 

dias 

ADRIANA 

ZAMPIERI 204955 20/10 a 18/11/2014 30 (trinta) dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2014. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 736 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada, reservando-lhe o direito de gozar os dias 

restantes em época oportuna: 

 

Servidora Matrícula 
Período 

Marcado 

A partir 

de 

Dias 

restantes 

KERSBYENNE 

MARQUES 

MAGNAGO 

IZOTON 

206994 
13/10 a 

11/11/2014 
24/10/2014 

19 

(dezenove) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 737 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, para serem gozados 

integralmente em época oportuna, da servidora 

abaixo relacionada: 

 

Servidora Matrícula 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

RENATA TANNURE 

NEMER 
208367 

16/10 a 

14/11/2014 
30 (trinta) dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

22 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA) 
 

7 às 10 horas - Evento do Programa de Qualidade 

de Vida no Trabalho (PQVT)/Dia do Servidor: 

Aferição de pressão e teste de glicemia 
Loca: Recepção do Pilotis 

 

11 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Oficina “Coluna Vertebral - Eixo do Corpo” 

Coordenação: Fisioterapeuta Fernanda P. Marques 

Local: Auditório Augusto Ruschi 

 
9 horas - Sessão Ordinária 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 

 
11h45 às 13h45 - Ensaio do Corales 
Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 
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12 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Oficina “Relaxar, respirar e revitalizar através da 

prática de yoga” 
Coordenação: Professor Alex Amorim 

Local: Salão Nobre 
 

13 às 16 horas - Evento do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)/Dia do 

Servidor: Aferição de pressão e teste de glicemia 
Loca: Recepção do Pilotis 
 

14 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Palestra “Hipertensão e Diabetes: Sintomas, 

causas e consequências” 
Palestrante: Dr. Luiz Temoteo Dias Vieira 

Local: Auditório Augusto Ruschi 
 

18 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Oficina “Relaxar, respirar e revitalizar através da 

prática de yoga” 
Coordenação: Professor Alex Amorim 

Local: Salão Nobre 
 

19 horas - Sessão Solene em Homenagem ao Dia 

do Diácono 
Proponente: Deputado Euclério Sampaio (PDT) 

Local: Plenário Dirceu Cardoso 

 

23 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) 

8h30 às 17 horas - Seminário Sesi ONU - 

Finalização do Mini ONU 
Proponente: Deputado Roberto Carlos (PT) 

Local: Plenário Dirceu Cardoso 

 

11h45 às 13h45 - Ensaio do Corales 
Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 

 

12 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Apresentação do Corales 
Local: Anexo ao restaurante 

14 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Oficina “Alimentação, saúde e qualidade de 

vida: questão de escolhas adequadas” 
Coordenação: Professora Ana Maria Bartels 
Rezende 

Local: Auditório Augusto Ruschi 
 

16 horas - Evento do PQVT/Dia do Servidor: 

Encerramento - Café com sorteio 
Local: Recepção do Pilotis 
--  

 

Secretaria de Comunicação Social 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) 

www.al.es.gov.br 

www.facebook.com/parlamentocapixaba 

www.twitter.com/assembleia_es 

(27) 3382-3507 / 3382-3550 

 

 

• QUARTA-FEIRA - 22.09.14 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 STJ: STJ CIDADÃO O STJ Cidadão dessa semana abordará o tema aposentadoria. Quais são os 

critérios para garantir esse direito? Depois de se aposentar, é possível desistir 

do beneficio e voltar a trabalhar? E ainda: uma entrevista com a coaching 

Marina Eugênia de Athayde sobre a inserção do idoso no mercado de 

trabalho. 

07h30 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Veja no Interesse Público dessa semana: O enfrentamento da violência nas 

escolas foi tema de um seminário organizado pelo Ministério Público Federal 

em Brasília. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal em parceria 

com o MP do Estado querem evitar que mulheres grávidas sejam obrigadas a 

pagar por honorários na hora do parto, além da mensalidade paga ao Plano de 

Saúde. Conforme a Agência Nacional de Saúde (ANS), a cobrança é ilegal 

quando a gestante tem plano de Saúde. E ainda: MPF/ES consegue 

preservação de sítio histórico de São Mateus. 

08h00 
BIOGRAFIA O programa traz a trajetória de vida de Carlos Linbenberg, político capixaba 

que governou por duas vezes o Espírito Santo.  

08h15 

TSE: BRASIL ELEITOR Acompanhe no Brasil Eleitor uma reportagem especial e entenda qual é o 

papel do Presidente da República. TRE de Minas Gerais envia material de 

divulgação das campanhas (santinhos, cavaletes) para reciclagem. E ainda, 

conheça o projeto “Primavera de Museus”, um encontro que prioriza a 

conservação da história, em que a Justiça Eleitoral participou com outras 

setecentas instituições de todo o país. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo Capixaba. 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA Acompanhe os trabalhos do Legislativo Capixaba. 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.facebook.com/parlamentocapixaba
http://www.twitter.com/assembleia_es
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
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12h00 
MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 

Saiba mais sobre o Espírito Santo com a série Municípios que hoje traz: 

“Afonso Cláudio ”. 

12h30 

MP COM VOCÊ O promotor de Justiça de Guarapari, Marco Antonio Nogueira, que está 

prestes a se aposentar, conta um pouco da sua carreira dentro do Ministério 

Público Estadual. Ele deu ênfase para sua atuação como coordenador das 

ações ambientais na Microrregião Sul e para os projetos desenvolvidos na 

área social. 

13h00 as 

13h20 

PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA 

Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. 

13h30 

OPINIÃO Economista e professor da UVV, Mário Vasconcelos, fala sobre a geração 

nem-nem, composta por adolescentes e jovens que nem estudam nem 

trabalham. 

14h00 

CONTRAPONTO Relatório da ONU aponta que um terço de toda a produção mundial de alimentos vai 

parar no lixo. No Brasil o índice de desperdício também é preocupante. Calcula-se 

que, no país, 39 mil toneladas de alimentos têm como destino o lixo todos os anos. Os 

motivos de tamanho desperdício, as consequências e alternativas para evita-lo são 

algumas das questões abordadas pelo diretor técnico operacional da Ceasa, Carmo 

Zeitune, e a especialista em nutrição funcional, Ana Flávia Ribeiro. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo Capixaba. 

14h45 
BIOGRAFIA O programa traz a trajetória de vida de Carlos Linbenberg, político capixaba 

que governou por duas vezes o Espírito Santo.  

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Acompanhe os trabalhos do Legislativo Capixaba. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA Silvana Soares Sampaio é escritora e membro da academia feminina de 

letras. A instituição, que tem mais de 60 anos, atua no Estado valorizando e 

divulgando o trabalho dos escritores capixabas e, principalmente, das 

mulheres. 

18h30 

CONTRAPONTO Relatório da ONU aponta que um terço de toda a produção mundial de 

alimentos vai parar no lixo. No Brasil o índice de desperdício também é 

preocupante. Calcula-se que, no país, 39 mil toneladas de alimentos têm 

como destino o lixo todos os anos. Os motivos de tamanho desperdício, as 

consequências e alternativas para evita-lo são algumas das questões 

abordadas pelo diretor técnico operacional da Ceasa, Carmo Zeitune, e a 

especialista em nutrição funcional, Ana Flávia Ribeiro. 

19h00 às 

22h00 

SESSÃO SOLENE Em homenagem ao “Dia do Diácono”. 

20h30 as 

20h50 

PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA 
Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. 

21h00 

SOM DA TERRA O programa de hoje vai do forró pé de serra ao pop rock. O cantor e 

compositor Luiz Massa mostra muita versatilidade e fala sobre sua trajetória 

num bate-papo regado a muita música. 

21h30 

MPT - TRABALHO 

LEGAL 

Acompanhe no programa Trabalho Legal: Saiba o que é adicional de 

penosidade. A importância da assinatura da carteira de trabalho para o 

trabalhador e a luta do MPT contra o trabalho informal. Veja ainda o trabalho 

das mulheres na construção civil. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo Capixaba. 

22h15 

MP COM VOCÊ O promotor de Justiça de Guarapari, Marco Antonio Nogueira, que está 

prestes a se aposentar, conta um pouco da sua carreira dentro do Ministério 

Público Estadual. Ele deu ênfase para sua atuação como coordenador das 

ações ambientais na Microrregião Sul e para os projetos desenvolvidos na 

área social. 

22h45 

OPINIÃO Economista e professor da UVV, Mário Vasconcelos, fala sobre a geração 

nem-nem, composta por adolescentes e jovens que nem estudam nem 

trabalham. 

23h15 PERSONALIDADES Conheça mais sobre a vida e a carreira do músico e cineasta João Moraes. 

23h45 
TSE - MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O ministro Francisco Rezek, fala sobre a administração da eleição que marcou o 

processo de redemocratização brasileiro. 

00h15 TV CÂMARA - MEMÓRIA 

POLÍTICA 

Em 1946, a jovem Clara Sharf de origem judaica filiou-se ao Partido 
Comunista, assumindo a tarefa de assessorar a bancada parlamentar do partido no 

Congresso Nacional. Conheceu o então deputado Carlos Marighela, que viria a se 

tornar um líder revolucionário e o maior inimigo da ditadura militar. Sua união com 

Marighela levou-a a vida clandestina. Com a morte de Marighela por forças policiais, 

Clara exilou-se em Cuba, de onde só voltou em 1979, com a anistia. 
 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 

DE OUTUBRO DE 2014. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, Genivaldo 

Lievore, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Jamir Malini, Janete de Sá, Luiz 

Durão, Nilton Baiano, Rodrigo Coelho, 

Sandro Locutor e Theodorico Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a 

1.ª Secretaria a Senhora Deputada 

Janete de Sá e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Convido o Senhor Deputado Sandro 

Locutor a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia. (Pausa) 

 

Quero fazer uma advertência, por gentileza, 

aos senhores, pois se continuarem batendo no vidro 

poderão quebrá-lo e atingir a cabeça de alguém no 

Plenário e não é dessa forma que os senhores 

conseguirão o diálogo com os deputados na 

Assembleia Legislativa. Os senhores têm o direito de 

reclamar, de externar os seus desejos, os seus anseios. 

Mas assim não dá para nós, infelizmente. Daí porque 

solicito, por gentileza, que respeitem o Plenário e 

respeitem a própria vida dos senhores porque poderão 

quebrar o vidro. (Pausa) 

 
(O Senhor Deputado Sandro 

Locutor lê Deuteronômio, 6:5)  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Paulo Roberto e Luzia 

Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 

proceder à leitura da ata da nonagésima quarta sessão 

ordinária, realizada em 13 de outubro de 2014. 

(Pausa)  

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.
a
 1.

a
 SECRETÁRIA lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

 

OFÍCIO N.º 350/2014 

 

Vitória, 06 de outubro de 2014. 

 

Senhor Presidente: 

 

Vimos informar, conforme determina a Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Art. 

116 § 2º, que esta Secretaria celebrou o Convênio 

018/2014 com a ASSOCIAÇÃO MONTANHAS 

CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS. 

O presente convênio tem por objeto a 

realização do Castelo Rural - Feira de Agroturismo e 

Negócios. 

 

Atenciosamente, 

 

DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 

Secretária de Estado do Turismo 

Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 194 - 

Enseada do Suá - Vitória - ES CEP: 29050-410 - Tel: 

3636-8039 - e-mail: vitiane.paula@turismo.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
 

OFÍCIO N.º 340/2014 

 

Vitória, 06 de outubro de 2014. 

 

Senhor Presidente: 

 

Vimos informar, conforme determina a Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Art. 

116 § 2º, que esta Secretaria celebrou o Convênio 

019/2014 com a ASSOCIAÇÃO DE 



Vitória-ES, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 9 

AGROTURISMO DO ESPÍRITO SANTO-

AGROTURISMO, 

O presente convênio tem por objeto a 

realização da Feira Região Sul - 8º Região 

Montanhas capixabas, 9º Mostra do Caparaó, 1º 

Região dos vales e do Café e 2º Saberes do Espírito 

Santo. 

Atenciosamente, 

 

DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 

Secretária de Estado do Turismo 

Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 194 - 

Enseada do Suá - Vitória - ES CEP: 29050-410 - Tel: 

3636-8039 - e-mail: vitiane.paula@turismo.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Turismo e 

de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.
a
 1.

a
 SECRETÁRIA lê: 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 48/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

O DEPUTADO ATAYDE ARMANI, no 

uso de suas atribuições regimentais, requer, com 

fulcro no art. 305, II, do Regimento Interno, licença, 

para tratamento de saúde, conforme consta do 

atestado anexo.  

 

Vitória, 13 de outubro de 2014. 

 

ATAYDE ARMANI 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Defiro. À Secretaria para providenciar 

ato de licença. 

 

O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação e de 

manutenção da sessão.  (Pausa) 
 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Mais uma vez estamos vendo 

nesta Casa de Leis um desrespeito à sociedade, aos 

servidores. Há colegas deputados que vieram, 

registraram suas presenças e, combinado, saíram do 

Plenário. Isso é um desrespeito com a sociedade. Não 

podemos permitir isso.  

Ontem falei desta tribuna que não tenho nenhum 

medo de votar qualquer projeto nesta Casa de Leis. 

Se tiver que votar favorável, votarei; se tiver que 

votar contrário, votarei. Mas o parlamentar vir ao 

Plenário, registrar a presença e se retirar da maneira 

como estão fazendo, não aceito porque é um 

desrespeito ao povo, embora eu saiba que é 

regimental que S. Ex. 
as

 façam isso.  

Senhor Presidente, deveríamos analisar 

porque há vários colegas deputados que vieram a este 

Plenário, inclusive podemos nominar um a um; 

terminaram de registrar presença e se ausentaram do 

Plenário. Isso é um desrespeito e não podemos 

permitir. Inclusive queremos que a imprensa, que está 

presente, observe e tire uma fotografia do painel e 

veja quais são os deputados que registraram presença 

e se ausentaram. 

 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Agradecemos a V. Ex.ª a oportunidade. 

Pedimos a V. Ex.ª, que é liderança nesta Casa, 

inclusive teve o voto deste Deputado e o da maioria 

dos deputados desta Casa, que nos apoie e nos ajude, 

tendo em vista o diálogo que tivemos na segunda-

feira no gabinete do ilustre Presidente.  

 Pedimos ao Senhor Deputado Paulo Roberto, 

que acabou de pedir verificação de quorum, que 

analise os projetos do Idaf e da Polícia Militar dentro 

do prazo que foi até ontem. Acreditamos que é muito 

tempo para analisar, tendo em vista que recebemos 

inúmeros projetos nesses dois mandatos e já votamos 

num dia numa sessão extraordinária, fizemos todo o 

nosso esforço para contemplar a sociedade capixaba e 

esses dois projetos são muito importantes. 

Não podemos deixar de defender neste 

Plenário aquilo que acreditamos. Portanto, estamos 

pedindo a V. Ex.ª o apoio. Temos dezenove 

deputados presentes. O Regimento Interno permite 

que votemos os requerimentos que exigem quorum. 

Agora, com o pedido de verificação de quorum, para 

os senhores entenderem, é necessário que façamos a 

recomposição. Temos dezenove deputados presentes. 

Daqui a pouco os senhores e as senhoras olhem o 

painel para ver como estará e observem os deputados 

que não registrarão presença neste Plenário. Há muito 

tempo estamos nesta Casa em uma manobra 

complicada. Achamos que já terminou o prazo de 

analisar esses projetos, principalmente os  dois que 

pedimos prioridade ontem a V. Ex.ª. Portanto, 

defendemos que resolvamos logo isso, se não é 

melhor que nem venhamos a esta Casa. Muito 

obrigado.  
 

(Comparece o Senhor Deputado José 

Carlos Elias) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
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FERRAÇO) - Senhor Deputado Da Vitória, o que 

posso garantir é a minha presença. Quanto a presença 

dos nobres deputados não posso responder.  

É regimental o pedido do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

Vamos fazer a recomposição de quorum.  

 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Neste momento temos dez registros de 

presença. Convocamos os Deputados do PDT, 

Senhores Luiz Durão e Euclério Sampaio, que 

registrem a presença. Convidamos os senhores 

deputados das demais siglas partidárias para 

comparecerem ao Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - O Senhor Deputado Da Vitória está 

convocando os deputados que são seus colegas de 

partido para registrarem presença. Registramos 

também o voto do Senhor Deputado Elcio Alvares, 

que já mudou de lugar. (Pausa) 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, comparece o 

Senhor Deputado Elcio Alvares e 

retiram-se os Senhores Deputados 

Dary Pagung, Euclério Sampaio, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Jamir Malini, Luiz Durão, Luzia 

Toledo, Nilton Baiano e Paulo 

Roberto)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Elcio 

Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Janete de Sá, 

José Carlos Elias,  Rodrigo Coelho, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Registraram presença doze Senhores 

Deputados.  

Há quorum para manutenção da sessão, mas 

não há para votação. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.º 112/2014, do Deputado Vandinho 

Leite, Líder do Governo, ao Projeto de Lei nº 

200/2014, oriundo de Mensagem Governamental nº 

193/2014, que institui o Plano Estadual de Cultura do 

Estado -PEC - ES, cria o Sistema Estadual de 

Informações e Indicadores e dá outras providências. 

Lido na 85.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de 

setembro de 2014, e adiada a votação por falta de 

quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 112/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa)  
Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.º 113/2014, do Deputado Vandinho 

Leite, Líder do Governo, ao Projeto de Lei n.º 

199/2014, oriundo de Mensagem Governamental n.º 

192/2014, que dispõe sobre a criação da Bolsa 

Preceptor no âmbito da Secretaria de Estado da 

Saúde - SESA, e dá outras providências. Lido na 85.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 22 de setembro de 

2014, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 113/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa)  
Adiada por falta de quorum.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de manutenção da 

sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 

presenças)   

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Elcio Alvares e 

Esmael de Almeida) 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 

Janete de Sá, José Carlos Elias, 

Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 

Theodorico Ferraço)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Registraram presença onze Senhores 

Deputados.  

Há quorum para manutenção da sessão. 

 Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

Requerimentos de Urgência n.
os

 114/2014, da 

Deputada Janete de Sá, Líder do PMN, e 116/2014, 

do Deputado Atayde Armani, Líder do DEM, ao 

Projeto de Lei nº 217/2014, oriundo de Mensagem 

Governamental nº 205/2014, que altera a 

nomenclatura do cargo e da carreira de Agente em 

Desenvolvimento Agropecuário e de Técnico em 

Desenvolvimento Agropecuário do Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Estado - IDAF. 

Lido na 85.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de 

setembro de 2014, e adiada a votação por falta de 

quorum. 

 

(Comparece o Senhor Deputado José 

Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação os Requerimentos de 

Urgência n.
os

 114/2014 e 116/2014, lidos em sessão 

anterior. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.º 115/2014, do Deputado Atayde 

Armani, Líder do DEM, ao Projeto de Lei n.º 

218/2014, oriundo de Mensagem Governamental nº 

207/2014, que dá nova redação a dispositivos da Lei 

nº 9769/2011, que regulamentou o regime jurídico 

das Terras Devolutas, sua arrecadação e legitimação 

pelo Estado. Lido na 85.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 22 de setembro de 2014, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 115/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa) 
Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.º 118/2014, do Deputado Esmael de 

Almeida e outros, ao Projeto de Lei Complementar 

n.º 044/2014, oriundo de Mensagem Governamental 

nº 202/2014, que altera a redação do artigo 115, da 

Lei Complementar nº 46/1994 (Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos Civil do Estado), no 

que diz respeito ao instituto das férias. Lido na 86.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 

2014, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 118/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa) 
Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.º 119/2014, do Deputado Vandinho 

Leite, Líder do Governo, ao Projeto de Lei nº 

176/2014, oriundo de Mensagem Governamental nº 

157/2014, que inclui entidades no Anexo V da Lei 

Orçamentária nº 10.164, de 03 de janeiro de 2014, 

para atender as diversas Associações abaixo 

relacionadas através da Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos: Associação 

dos Agricultores Familiares do Córrego da Raiz e 

adjacências - AFACORA, de Ibitirama, Associação 

Comunitária do Vale de Aliança e adjacências, de 

Jerônimo Monteiro, Fundação Fé e Alegria do Brasil, 

de Cariacica. Lido na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2014, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 119/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa) 
Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.º 120/2014, da Mesa Diretora, ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 045/2014, oriundo 

de Mensagem Governamental n.º 208/2014, que 

modifica a Lei Complementar n.º 667 de 27.12.2012, 

que estabelece os princípios, condições e requisitos 

para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do 

Estado; altera dispositivos da Lei nº 3.196, de 

09.01.1978 e dá outras providências. Lido na 87.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 24 de setembro de 

2014, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 120/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa) 
Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

de Urgência n.
o
 121/2014, do Deputado Vandinho 

Leite, Líder do Governo, ao Projeto de Lei 

Complementar n.
o
 041/2014, oriundo de Mensagem 

Governamental n.
o
 183/2014, que dispõe sobre a 

delegação, por meio de licitação promovida pelo 

Estado do Espírito Santo, da execução do Serviço 

Público Regular de Transporte Coletivo Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros do Estado. Lido na 

93.ª Sessão Ordinária, realizada dia 08 de outubro 

de 2014, e adiada a votação por falta de quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 121/2014, lido em sessão anterior. 

(Pausa) 
Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

n.º 75/2014, da Deputada Luzia Toledo, de Sessão 

Solene, em comemoração a Maçonaria, que será 

realizada às 19 horas do dia 05 de novembro do 

corrente ano. Lido na 93.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 08 de outubro de 2014, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.º 

75/2014, lido em sessão anterior. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

n.º 77/2014, do Deputado Doutor Hércules, de  

transferência da Sessão Solene, em homenagem ao 

“DIA DO ADVOGADO”, que seria realizada às 19 

horas, do dia 09 de outubro,  para às 19 horas, do dia 

27 de novembro, do corrente ano. Lido na 93.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 08 de outubro de 

2014, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.º 

77/2014, lido em sessão anterior. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Requerimento 

n.º 78/2014, do Deputado Doutor Hércules, de  

transferência da Sessão Especial, para promoção de 

debates e palestras sobre “O AUMENTO DOS 

CRIMES E DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO”, 

que seria realizada às 19 horas, do dia 13 de outubro, 

para  às 19 horas, do dia 11 de dezembro, do corrente 

ano. Lido na 93.ª Sessão Ordinária, realizada dia 

08 de outubro de 2014, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.º 

78/2014, lido em sessão anterior. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 79/2014 
 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V.Exª., após ouvido o Plenário, realização de 

SESSÃO SOLENE a realizar-se dia 29 de Outubro 

do corrente ano, as dezenove horas em homenagem 

aos “ 30 ANOS DA CONEMAD-ES” - Convenção 

Nacional das Assembleis de Deus Madureira - ES. 

 

Palácio Domingos Martins, 26 de setembro 

de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1.ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2.º Secretário 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 

79/2014, que acaba de ser lido. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 80/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

requer a Vossa Excelência que seja que seja 

transferida a SESSÃO SOLENE, em homenagem ao 

‘’DIA DO MÉDICO’’, que seria realizada no dia 20 

de outubro, segunda-feira, para o dia 04 de dezembro, 

quinta-feira, às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso da 

ALES.  

 

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2014. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 

80/2014, que acaba de ser lido.. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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REQUERIMENTO N.º 81/2014 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o artigo 4, 

inciso 3, da Resolução 2.700, de 15/07/2009, requer 

que seja convocada SESSÃO SOLENE EM 

COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM 

ITAPARICA - V. VELHA - ES, para o dia 06 de 

novembro de 2014 - (quinta-feira), as 19:00 horas, 

no Plenário desta Casa de Leis. 

 
Palácio Domingos Martins, 20 de setembro 

de 2014. 

 

NILTON BAIANO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 

81/2014, que acaba de ser lido. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

REQUERIMENTO N.º 82/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

Conforme previsto na Resolução n.º 3125, de 

21 de dezembro de 2011 e na Resolução n.º 3.191, de 

14 de junho de 2012, a Comissão de Educação 

requer alteração da data de realização de Sessão 

Solene em homenagem ao “DIA DO 

PROFESSOR” inicialmente marcada para o dia 14 

de outubro de 2014, às 19 horas, no Plenário “Dirceu 

Cardoso” para o dia 17 de novembro de 2014, no 

mesmo horário e local, oportunidade em que, 

conforme disposto nas Resoluções citadas, será 

entregue a Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire”, destinada a agraciar educadores das escolas 

públicas e privadas do Estado do Espírito Santo. 

 

Palácio Domingos Martins, 13 de outubro 

de 2014. 

 

DA VITÓRIA 

Presidente da Comissão de Educação 

GILSINHO LOPES 

Vice Presidente da Comissão de Educação 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 

82/2014, que acaba de ser lido. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Indicação n.
o
 

614/2014, do Deputado Atayde Armani, ao 

Governador do Estado, para implantação de sistema 

de telefonia móvel e internet na Comunidade de São 

João do Estivado, em Jaguaré. Lida na 93.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 08 de outubro de 2014, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação a Indicação n.º 614/2014, 

lida em sessão anterior. (Pausa)  

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Indicação n.º 

615/2014, do Deputado Claudio Vereza, ao 

Governador do Estado, para pavimentação do Beco 

Nossa Senhora Aparecida, Paul, Vila Velha. Lida na 

93.ª Sessão Ordinária, realizada dia 08 de outubro 

de 2014, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação a Indicação n.º 615/2014, 

lida em sessão anterior. (Pausa)  

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 616/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII, e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 

2.700/2009, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a 

seguinte INDICAÇÃO: Instalação de torre de 

telefonia móvel / internet na localidade de 

Piapitangui, no Municipio de Viana. 
 

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2014. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual- PDT 
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JUSTIFICATIVA 

 

A instalação de uma torre de telefonia móvel 

na localidade de Piapitangui no Municipio de Viana, 

trará qualidade de vida e desenvolvimento para 

bairros / localidades  dos Municipio de Viana e 

Cariacica, dentre as quais: Borbas, Formate, São 

Paulo de Viana, Piapitangui, Moedas, Coacas, 

Mugunba e Roda D’Agua. 

É lamentável que ainda existem localidades 

na Grande Vitória, que não possuem o serviço de 

telefonia móvel e, a instalação da torre ajudará na 

busca de qualidade de vida de seus moradores e 

desenvolvimento das localidades, podendo acessar 

serviços de comunicação com saúde, segurança, 

serviços, etc.... 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Elcio Alvares) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 

616/2014, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação.  

Vejo que há Senhores Deputados que estão 

presentes no Plenário, mas sem indicar a presença. O 

Regimento Interno permite isso, mas é um 

desrespeito com a sociedade e com os servidores 

públicos que aguardam a votação dos projetos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - A solicitação de V. Ex.ª é 

rigorosamente regimental.  

A Presidência apela aos Senhores Deputados 

que se encontram nas imediações do Plenário que 

adentrem ao recinto e aponham presença nos 

terminais eletrônicos.  

 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
  

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, comparece a 

Senhora Deputada Lúcia Dornellas e 

retiram-se os Senhores Deputados Da 

Vitória e José Esmeraldo) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Doutor 

Hércules, Elcio Alvares, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 

Janete de Sá, José Carlos Elias, Lúcia 

Dornellas, Rodrigo Coelho, Sandro 

Locutor e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Registraram presença doze Senhores 

Deputados.  

Não há quorum para votação da Indicação n.º 

616/2014, pelo que fica adiada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 617/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo. 

Sr. Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte obra pública: 

 

Intalação de uma base do SAMU 

na Região 07 de Vitória: São Pedro 

- Capital do Estado do Espírito 

Santo. 
 

A Região de São Pedro possui uma área de 

3.605.579 m2, uma população de 33.746 habitantes e 

uma densidade demográfica de 1.942 habitantes por 

km2, segundo dados do IBGE senso/2010. A renda 

per capita é de R$ 508,84 (quinhentos e oito reais e 

oitenta centavos). 

Os dados apresentados, por si só, mostram a 

grande necessidade que esta população tem por 

serviços públicos de qualidade, principalmente, na 

área da saúde. 

A construção de uma base do SAMU na 

Região de São Pedro, formada por 10 bairros, 

contribuirá decisivamente para o pronto atendimento 

desta população que há muito aguarda tal medida. Na 

verdade, toda a sociedade organizada da Região 

entende que está medida melhorará, em muito, o 

socorro às pessoas necessitadas de pronto-

atendimento. 

Ressaltamos que a presente Indicação, além 

de beneficiar sobremaneira a população local, não 

traz grande ônus aos cofres públicos, por se tratar de 

obra que conta com a visão do Governo do Estado, 

que tem feito importantes investimentos na saúde. 

Sabedor que somos, da seriedade e 

responsabilidade que conduz o Governo deste Estado, 

agradecemos a atenção dispensada a este pedido e 

aproveitamos para renovar protestos de elevada 

estima e consideração. 



Vitória-ES, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 15 

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2014. 

 

ROBERTO CARLOS 

Deputado Estadual - PT 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 

617/2014, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 618/2014 

 

Indica a igualdade de condições de 

parcelamento do crédito 

consignado junto ao Banco 

Banestes S.A., aos servidores do 

Executivo, das Prefeituras e do 

Tribunal de Justiça.  

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Através da presente, vimos 

solicitar a V. Exa. que seja 

igualmente concedido condições de 

parcelamento do crédito 

consignado junto ao Banco 

Banestes S.A., aos servidores do 

Executivo, municipais e do 

Tribunal de Justiça. 
 

Atualmente, os servidores do Executivo 

podem usufruir do crédito consignado, com taxas de 

juros especiais e prestações debitadas diretamente em 

folha de pagamento, desde que, o parcelamento 

máximo para pagamento seja de 60 meses. Os 

servidores municipais e do Tribunal de Justiça 

possuem o mesmo direito ao crédito consignado, 

junto ao Banco Banestes S.A., podendo parcelar em 

até 96 meses. 

Convictos, da costumeira atenção aos nossos 

pedidos, solicitamos a V. Exa. que seja também 

contemplado com a dilatação das parcelas do crédito 

consignado junto ao Banestes S.A., os servidores do 

Poder Executivo, facilitando assim a quitação do 

crédito. A alteração no número de parcelas não onera 

o Estado e prestigia os servidores do Executivo. 

 

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2014. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 

618/2014, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 619/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor governador do Estado, Renato 

Casagrande a presente INDICAÇÃO: 

 

Seja encaminhado expediente ao 

Excelentíssimo Diretor-Geral do 

DETRAN-ES, no sentido de 

viabilizar atendimento preferencial 

e individualizado ao idoso nos 

serviços de vistoria e emplacamento 

de veículos, em atendimento a 

garantia legal do Art. 3º, inciso I, do 

Estatuto do Idoso que estabelece: "é 

garantido ao idoso o atendimento 

preferencial e individualizado junto 

ao órgãos públicos e privados 

prestadores de serviço a população". 

Palácio Domingos Martins, 13 de outubro 

de 2014. 

 

ESMAEL ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Em mais uma iniciativa deste deputado em 

propor medidas que contemplem as pessoas da 

terceira idade e que muito contribuíram com o 

desenvolvimento desse Estado, estamos sugerindo ao 

Exmº. Sr. Governador do Estado, que seja 

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Diretor-



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 

Geral do DETRAN-ES, no sentido de viabilizar 

atendimento preferencial e individualizado ao idoso 

nos serviços de vistoria e emplacamento de veículos. 

Esta iniciativa atenderia ao que preceitua o 

Art. 3º, inciso I, do Estatuto do Idoso que estabelece: 

"é garantido ao idoso o atendimento preferencial e 

individualizado junto ao órgãos públicos e privados 

prestadores de serviço a população. 

Sugerimos que seja disponibilizado um setor 

de atendimento preferencial de fácil acesso, em um 

local onde já são atendidas as pessoas portadoras de 

deficiências física e auditiva, gestantes, lactantes. 

Poderia se incluir nesta lista também as pessoas 

acompanhadas por criança de colo.  

Que os idosos pudessem recorrer a serviços 

nas áreas de habilitação, identificação civil, registro 

de veículos, protocolo, entre outros em apenas um 

local. É importante que esses serviços sejam 

prestados numa ampla sala com ar-condicionado e 

que este setor concentre a maior parte dos serviços, a 

fim de evitar que os idosos precisem se deslocar para 

diversos postos.  

Idosos a partir de 65 anos que recorrerem ao 

setor para renovar a carteira de motorista, por 

exemplo, poderiam realizar o exame médico, 

gratuitamente, na sede do DETRAN — o que geraria 

economia e conforto, já que o idoso não precisaria se 

deslocar até uma clínica médica.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 

619/2014, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 620/2014 

 

Senhor Presidente: 
 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor governador do Estado, Renato 

Casagrande a presente 

 

INDICAÇÃO 

 

Sugerindo ao Poder Executivo a criação de 

proposta que proíba a retenção de macas das 

ambulâncias do SAMU e de outras unidades 

móveis hospitalares de atendimento de urgência e 

emergência, nos hospitais públicos estaduais e 

municipais, bem como a criação de reserva técnica 

de macas nestas Unidades Hospitalares. 

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de outubro 

de 2014. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A nossa proposta nesta Indicação versa sobre 

a proibição de se reter macas das ambulâncias do 

SAMU e de outras unidades móveis hospitalares de 

atendimento de urgência e emergência nos Hospitais 

públicos estaduais e municipais, para os quais os 

pacientes socorridos são encaminhados. 

Os hospitais públicos estaduais, os 

municipais que recebem subvenção/transferência do 

Governo Estadual, as clínicas ou congêneres, por 

nossa Indicação, ficam obrigados a disponibilizar em 

suas dependências novas macas semelhantes às 

utilizadas pelo SAMU, a fim de evitar que as 

ambulâncias sejam obrigadas a aguardar a liberação 

das macas por longo período de tempo. 

Porque estamos fazendo esta Indicação? A 

cena é comum e, infelizmente, repete-se diariamente 

em centenas de hospitais. A ambulância do SAMU 

chega ao hospital com um paciente que é levado para 

o setor de emergência na maca da própria 

ambulância.  

O motorista e o restante da equipe de socorro 

são obrigados a esperar porque o equipamento fica 

retido na unidade hospitalar. A maca que compõe as 

ambulâncias no socorro de vítimas, especialmente em 

casos de acidentes, é um equipamento necessário e 

indispensável, sem o qual o socorro emergencial 

poderá ficar comprometido.  

Assim, a retenção das macas das ambulâncias 

nos hospitais para onde os socorridos são 

encaminhados, impõe à população, que necessita de 

primeiros socorros in loco de transporte/transferência 

para outras unidades médicas ou hospitalares, riscos 

que poderão agravar a enfermidade.  O SAMU bem 

como outras ambulâncias de entidades e prefeituras 

faz o transporte do paciente até a unidade de saúde e, 

quando não há leitos, a maca da ambulância fica 

retida, impedindo que ela retorne às bases para fazer 

outros atendimentos. 

Recente matéria jornalística exibida numa 

emissora de televisão, mostrou ambulâncias 

modernas com equipes bem treinadas, mas com a 

falta de um equipamento fundamental: a maca. E essa 

falha grave afeta diversas cidades brasileiras.  As 

macas das ambulâncias estão sendo improvisadas 

como leitos hospitalares comuns. Sem a maca, que é 

o equipamento mais básico de atendimento, a central 
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do SAMU é obrigada a pedir uma equipe que está 

longe, muitas vezes em regiões periférica ou em 

estradas.   

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 

620/2014, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 621/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor governador do Estado, Renato 

Casagrande a presente 

 

INDICAÇÃO 

 

Encaminhando sugestão ao Governo do 

Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, 

para que providencie a fixação de placas nas salas 

de aula das escolas da Rede Estadual de Ensino 

com o número de telefone Disque 100, canal de 

denúncias de abuso sexual infantil.  

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de outubro 

de 2014. 
 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A proposta desta Indicação é de reforçar a 

campanha de conscientização junto à população 

estudantil e e educadores. da necessidade de se 

denunciar  a violência e abuso contra crianças, crime 

que vem se tornando mais frequente à cada dia. 

O Estado do Espírito Santo, infelizmente, 

hoje exibe uma expressiva no ranking dos Estados 

que mais recebem denúncias de violência sexual no 

Brasil. O lado positivo é que havendo denúncia, há 

como se fazer um mapeamento mais completo para 

que juntos, a sociedade civil e governos, possa-se 

criar estratégias mais efetivas para a redução dessas 

práticas indecorosas.  

Considero as dependências dos colégios um 

locais estratégicos para que esta campanha ganhe 

mais publicidade e encontre respostas entre a 

população estudantil e corpo de professores. 

Muitos casos poderiam ser evitados pelas 

próprias vítimas, que na sua maioria é criança, e seus 

familiares se tivessem apoio e informação de onde e 

como proceder em face dessa violência. E o Disque 

100 pode ser o primeiro passo para a solução dessa 

demanda. Quanto mais houver a divulgação desse 

número, maior será a possibilidade dessas pessoas 

serem assistidas e cuidadas pelas autoridades 

competentes. É dever de o Estado cuidar dos seus 

cidadãos e em especial de suas crianças.   

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 

621/2014, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 622/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor governador do Estado, Renato 

Casagrande a presente 

 

INDICAÇÃO 

Sugerindo ao Governo do Estado e à 

Secretaria da Secretaria de Estado da Saúde, a 

criação de um Centro de Saúde Exclusivo da 

Terceira Idade (melhor idade) com especialidades 

em geriatria, gerontologia, ortopedia dentre outros 

nos municípios mais populosos do Estado do Espírito 

Santo. 

 
Nestes Termos 

Pede Deferimento 

 
Palácio Domingos Martins, 10 de outubro 

de 2014. 

 
ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

O aumento da expectativa de vida dos 

homens, que era de 71 anos no período de 2005 a 

2010, para 76, entre 2025 e 2039, é um dos 

resultados do recente estudo feito por educadores 

e estudiosos da idade adulta. Conclui-se que há 

necessidade urgente de se criar políticas públicas 

que garantam aos idosos uma melhor qualidade 

de vida já que a longevidade tornou-se uma 

realidade em nosso Estado e em nosso País. 

Há muito já se faz necessário um centro 

exclusivo voltado para aquelas pessoas que já 

contribuíram e fizeram sua parte na estrutura 

organizacional de nossa sociedade, podendo 

assim seguir em frente com mais saúde e 

dignidade. Por isso, estou indicando ao Exmo 

Senhor governador do Estado, Renato 

Casagrande, através da Secretaria de Saúde, a 

criação de um Centro de Saúde Exclusivo da 

Terceira Idade (melhor idade) com 

especialidades em geriatria, gerontologia, 

ortopedia dentre outros nas maiores cidades de 

nosso Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão 

a Indicação n.º 622/2014, que acaba de ser lida. 

(Pausa)  
Não havendo oradores que queiram 

discuti-la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (JANETE 

DE SÁ) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 

que não há mais Expediente a ser lido.  

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES 

DE ORIGEM. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

José Esmeraldo) 

O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Não havendo 

mais Expediente a ser lido, passa-se à fase das 

Comunicações.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão 

da oradora) - Senhor Presidente, Senhores 

Deputados, público que nos assiste e servidores 

do Idaf e da Polícia Militar, é com muita tristeza 

que vemos o que acontece hoje neste Plenário.  

Antes não votávamos a pauta porque 

estávamos em período de eleições e o Plenário 

foi obstruído. Passou o período das eleições e 

continuamos sem votar. Ou seja, são vinte e 

quatro matérias sobrestadas e o Plenário está 

paralisado, sem trabalho, por conta de uma 

votação de urgência. Temos tempo de sobra para 

analisar o assunto, pois basta votar o 

requerimento de urgência.  

Parece que está se fazendo um cavalo de 

batalha e um campo de força desnecessários em 

prejuízo a um categoria sacrificada dos técnicos 

agropecuários que lutam para ser fiscais 

agropecuários. 

A categoria cedeu, no passado, quando se 

mobilizou, dando um passo atrás para que alguns 

profissionais pudessem avançar na luta. Esses 

profissionais trabalharam, discutiram propostas, 

reuniram-se, e chegou este momento de trazer 

para esta Casa uma matéria que já é de 

conhecimento de todos. É uma matéria simples 

que dá a esses profissionais o direito de serem 

fiscais, pois, na verdade, é que são. Os técnicos 

agropecuários fiscalizam e fazem esse papel. No 

entanto, vemos essa situação neste Plenário.  

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 

sugerimos a V. Ex.ª que cancele as sessões, e 

somente retomemos os trabalhos quando 

tivermos condição de votar. Estamos nesta Casa 

gastando o dinheiro do povo para não fazer nada. 

É muito mais útil estar fora fazendo outras 

atividades e atendendo às pessoas. Depois das 

eleições há muitas pessoas para atender.  

Senhores Deputados, estamos em uma 

inutilidade nesta Casa que não justifica o salário 

que ganhamos. Estamos em uma inutilidade 

total. Chegamos ao Plenário e sentamos em 

nossas cadeiras, mas não há quorum para se 

votar nada. Há vinte e quatro matérias 

sobrestadas por falta de quorum. Há sessões 

solenes que não podem ser feitas, como a do dia 

20 de outubro, em homenagem ao Dia do 

Médico. Não poderá ser realizada porque se não 

votarmos não poderemos ter sessão solene. 

Coisas estão se passando e a Casa está não está 

tomando posição. Falar nesta tribuna não 

resolve. Esta é uma Casa de decisão; é uma Casa 

para elaborarmos leis; é uma Casa de 

fiscalização. É até legítimo se não podemos votar 

porque o Plenário está sendo obstruído. Mesmo 

discordando, é legítimo. 

Então, Senhor Presidente, peço a V. Ex.ª 
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que cancele as sessões até termos essas matérias 

analisadas, porque fazer os servidores virem para 

as galerias e os Deputados não trabalhar, ganhar 

o dia para não fazer nada não é justo com o 

dinheiro público. Esta Deputada é contra este 

tipo de comportamento. Por isso insurjo-me. Não 

tenho nada contra ninguém. Conheço a matéria 

de sobra. Houve um projeto aprovado pela 

maioria da população neste Estado que 

acompanharemos, mas não é justo o que está 

acontecendo neste Plenário. 

Essa é uma situação que acaba 

queimando esta Casa; acaba fazendo com que a 

população desacredite na política logo que 

saímos de uma eleição, pois não estamos fazendo 

nada. Já se passaram três, quatro sessões. Essa é 

a quinta sessão em que não se vota nada. 

Estamos ganhando o dinheiro do povo para não 

fazer nada. No entendimento desta Deputada 

essa é uma atitude que pode ser legal, mas é 

imoral. Senhor Presidente, sinceramente, 

acredito que V. Ex.ª deveria cancelar as sessões 

até que se tenha um amadurecimento da matéria 

para podermos votá-la, definitivamente, nesta 

Casa.  

 Inclusive, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, farei uma Questão de Ordem no sentido 

de que V. Ex.ª tome uma posição porque o que 

estamos fazendo neste Plenário é ganhar o dia de 

graça sem produzirmos nada. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Da Vitória e Esmael de 

Almeida) 

 

 O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - 

Oportunamente responderei ao pedido da 

Senhora Deputada Janete de Sá, dizendo que 

obedecemos rigorosamente ao Regimento 

Interno.  Estou presente e registrei minha 

presença, mas não respondo pelo outros 

deputados, da mesma forma que a ilustre 

Deputada também não pode responder. V. Ex.ª 

está cumprindo com seu dever e sua obrigação. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, pela primeira vez declino de minha 

fala. 

 

O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Tendo S. Ex.ª 

declinado, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados... 

 

A Sra. Janete de Sá - Senhor Deputado, 

pedi esse aparte para informar que vou me retirar 

do Plenário, pois não vejo significado para 

continuar nesta sessão já que não votaremos 

nada. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhora 

Deputada, permanecerei em Plenário porque 

tenho compromisso com os servidores públicos 

do meu Estado. Quero deixar bem claro que não 

é pela posição de alguns colegas que deveremos 

desistir. Temos que insistir, pois daqui a pouco 

poderemos ter o quadro completo para votarmos 

a matéria. 

 

A Sra. Janete de Sá - Senhor Deputado 

não se trata de desistência, mas é pelo fato de 

que não votaremos nada mesmo. Respeito V. 

Ex.ª, mas não votaremos nada. Estamos fazendo 

o pessoal de bobo, pois não votaremos nada. Já 

falei com os servidores que sou contra essa 

postura. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhora 

Deputada, quero deixar bem claro que alguns 

tentam desqualificar a postura da minha pessoa. 

Sempre disse desta tribuna que não voto contra 

servidor. Ontem, foi dito por um colega nosso 

para alguns servidores que este Deputado já teria 

sido comprado pelo governador eleito. Quero 

dizer para os meus colegas servidores que quem 

disse isso não tem coragem de falar na minha 

presença, até porque, desde o término das 

eleições nunca conversei com o governador 

eleito. Tenho minha posição firme.  

Estava com o Governo ligando de 

deputado para deputado para pedir que S. Ex.
as

 

estivessem presentes neste Plenário para 

votarmos essas urgências. E não é o meu papel. 

Mas estava lá porque tenho compromisso. Falei 

para o Capitão Guimarães e Tenente-Coronel 

Augusto: Estou com vocês nessa caminhada. 

Estamos neste Plenário para votar. Não faltarei 

um dia sequer até que votemos os projetos de 

vocês. Quero ver qual será o discurso a partir de 

segunda-feira. O Governador eleito estará 

amanhã nesta Casa. S.S.ª tem que deve nos 

convencer de que o projeto de vocês é ilegal, que 

gerará despesas para que possamos não votá-lo.  
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 Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 

estou muito tranquilo. Quando disse que é um 

desrespeito a ausência dos deputados neste 

Plenário, reafirmo o que disse. A imprensa deve 

filmar o painel eletrônico e mostrar os deputados 

que estão presentes e não estão registrando suas 

presenças, assim como os deputados que 

registraram presença e se ausentaram do 

Plenário, porque parece que é um complô.  

Este Deputado não tem compromisso 

com nenhum governante que não atenda aos 

anseios das categorias. Precisamos dar 

dignidade, levantar a autoestima dos servidores 

para cobrarmos. Na condição de Presidente da 

Comissão de Segurança sempre defendi a briosa 

Polícia Militar; o Bombeiro Militar;  a Polícia 

Civil; a Guarda Municipal e os servidores do 

sistema penitenciário. Também já defendi nesta 

Casa, por inúmeras vezes, todos os servidores do 

Idaf e do Incaper e continuo defendendo. 

Aqueles que quiserem acreditar verão que, no 

momento da votação, estarei com vocês porque 

tenho compromisso.  

Senhor Presidente, quero dizer a V. Ex.ª 

que essa manobra está pegando mal para o este 

Parlamento. Não está pegando mal para o atual 

Governador ou para o futuro Governador. Está 

pegando mal para nós porque temos um 

compromisso com o povo. Dizem que a 

Assembleia Legislativa não produz. E podem 

reafirmar que a Assembleia Legislativa não 

produz que vou admitir. 

 

O Sr. Freitas - Senhor Deputado, 

ouvimos atentamente o pronunciamento de V. 

Ex.ª. Parabenizamo-lo por essa frase: está 

pegando mal para o Parlamento. Vimos os 

parlamentares chegarem neste Plenário, 

registrarem o nome para constar sua presença na 

data de hoje e rapidamente todos se retiram e não 

há mais quorum para votar o Expediente. Se os 

deputados querem votar contra a tramitação de 

urgência, que o façam e continua a tramitação 

normal. Assim fica bonito para esta Casa; fica 

decente e moral porque se posicionou contrário à 

tramitação de urgência. É mais bonito. Agora, 

entrar, registrar presença e se retirar para não 

votar, isso fica feio para este Poder. A frase que 

V. Ex.ª falou é muito correta. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - 

Concluindo, estou realmente entristecido mais 

um dia nesta Casa Senhor Deputado Freitas, mas 

amanhã estarei de volta. Tenho muita fé em 

Deus de que conseguiremos votar esses projetos 

de urgência. (Muito bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Passo a 

presidência dos trabalhos ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade 

ao rito da sessão e concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Esmael de Almeida. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - 
Senhor Presidente, declino. É lamentável o que 

está acontecendo neste Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo 

a palavra ao Senhor Deputado Da Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, aproveitamos 

este tempo da fase das Comunicações para 

mudar o assunto que tínhamos programado para 

trabalhar nesta sessão. Poderemos fazer isso na 

sessão de amanhã ou de segunda-feira.  São 

assuntos que temos a obrigação de trabalhar 

constantemente.  

Aproveitamos este momento em que há a 

presença de muitos servidores do Estado nas 

galerias, especificamente servidores do Idaf e da 

Polícia Militar... 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

Presidente da Comissão de Segurança, acabou de 

discursar. Gostaríamos de nos somar a S. Ex.ª. 

Que, neste Plenário, tenhamos o discernimento, 

como Deputados, para cumprir o nosso papel 

constitucional.  

Pedimos ao Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, Presidente desta Casa - e conversamos 

com o Senhor Deputado Paulo Roberto, 

legitimado pelo Governo eleito para dialogar 

com os Deputados desta Casa - para acelerar o 

compromisso de entrega dos projetos desta Casa 

à equipe de transição do Governo. Porque 

ninguém que está neste Plenário tem culpa em 

relação à análise do próximo Governo. É um 

direito, não só do próximo Governo, mas de toda 
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a sociedade ter acesso aos projetos, pois esta 

Casa é pública e todos os projetos estão há meses 

protocolizados, e não apenas há uma semana.  

Senhor Deputado Freitas, nos últimos 

dias não estamos conseguindo fazer os projetos 

tramitarem. Muitos que estão em regime de 

urgência não estão sendo aprovados. 

Explicaremos para a sociedade capixaba 

entender o motivo de esta Casa parar. A Casa 

parou de fazer o seu papel porque está 

acontecendo uma manobra no Plenário para não 

aprovarmos a urgência dos projetos. Aprovar 

uma urgência não quer dizer que o projeto será 

aprovado, pois ainda terá que receber a sanção 

do Governador. Contudo, o mínimo que 

podemos fazer é deixar o projeto tramitar. 

Aprovando a urgência de um projeto, ele passará 

pelas comissões. Obrigatoriamente, passará pela 

Comissão de Justiça e, em seguida, pela 

Comissão de Defesa da Cidadania; chegará à 

Comissão pertinente ao tema, como Comissão de 

Segurança ou de Agricultura e, ao final, será 

encaminhado para a Comissão de Finanças. 

Nessas Comissões os Deputados relatores podem 

pedir vista ao projeto, com um prazo de três 

sessões para analisá-lo.  

Por isso, não há motivo para fazermos 

esse impedimento, Senhor Deputado José 

Esmeraldo. Não estão registrando as presenças e 

isso já está ficando feio. Todo mundo vindo de 

casa para acompanhar as sessões, mas não há 

quorum para votar urgência de projeto, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

Registro a minha manifestação, com 

muita sinceridade. Tenho posição naquilo que 

acredito. Não sou deputado de oposição ou de 

situação, represento o povo capixaba. Enquanto 

o povo acreditar em mim, continuarei nesta 

Casa. Foi o povo que me colocou nesta Casa 

com quarenta mil e noventa votos, sem padrinho 

político.  

Gostaríamos, mais uma vez, de pedir 

publicamente, da tribuna desta Casa, ao Senhor 

Deputado Paulo Roberto que cumpra o seu 

prazo. Para os senhores ficarem cientes, houve 

uma reunião com a presença de uma comissão 

formada por membros do Idaf e da Polícia 

Militar, com a Mesa Diretora, representada pelo 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço e alguns 

membros, e com o Senhor Deputado Paulo 

Roberto.  

O prazo solicitado é até quarta-feira, 

amanhã. Mas será que amanhã teremos outro 

argumento? O importante seria que as pessoas 

legitimadas pelos senhores, no mínimo, 

recebessem a manifestação do motivo de 

continuarem com essa manobra neste Plenário.  

Este é o nosso registro. 

Pedimos, mais uma vez, a V. Ex.ª, Senhor 

Presidente Sandro Locutor, que faça uma 

interlocução com o Senhor Deputado Paulo 

Roberto, que está conduzindo a Liderança do 

novo governo. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR) -  Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

pois sou o próximo orador. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) - Assumo a presidência dos trabalhos 

neste momento e concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, 

colaboradores desta Casa, amigos 

telespectadores que nos acompanham pela TV 

Ales e pela TV Educativa, oficiais da Polícia 

Militar, servidores do Idaf, nossas saudações 

iniciais. 

Também queremos colaborar com a fala 

do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente 

da Comissão de Segurança desta Casa, que ora 

preside a sessão, no sentido de estarmos presente 

para votar os anseios dos nossos colaboradores, 

membros da Briosa Polícia Militar, bem como os 

dos servidores do Idaf. 

Em relação aos servidores públicos, nesta 

Casa nossa postura tem sido coerente. Votamos 

sempre favoravelmente aos segmentos, com a 

coragem de vir à tribuna, muitas vezes, fazer os 

alertas necessários. 

Quando votamos, por exemplo, o projeto 

do Tribunal de Justiça, fizemos questão de 

ressaltar os problemas em efeito cascata que 

poderiam surgir no futuro, mas quem casa com a 

viúva toma conta dos filhos. Então, o Governo 

tem que ter a ideia e o entendimento de que o 

que for votado agora, certamente repercutirá lá 

na frente, na nova gestão.  

Enquanto o projeto tiver condições de ser 

votado nesta Assembleia Legislativa, os 

servidores públicos contarão com o nosso voto. 

Afirmamos isso para a Polícia Militar e também 

para o Idaf, como em outros momentos, neste 

Governo, mediamos algumas rodadas de 

negociação com profissionais do Idaf, do Iema, 

do Incaper e tantos outros. 
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Estamos à disposição. Também nos 

sentimos, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

triste por não vermos o Plenário em condição de 

votar os projetos ora em pauta, necessitando de 

urgência. 

A nossa fala de hoje é relacionada ao 

nosso Município de Cariacica. Pasme, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, hoje pela manhã a 

Prefeitura Municipal de Cariacica, por meio da 

Secretaria de Segurança Pública Municipal, 

deparou-se com a queima de quatro motos da 

Guarda Municipal de Cariacica, na unidade que 

fica na Praça de Vila Capixaba. 

Quatro motos, as únicas que a Guarda 

Municipal possuía, foram queimadas à noite por 

um meliante. Já se tem, inclusive, filmagens e 

imagens do ocorrido. A polícia já está 

investigando, mas a ousadia de meliantes causou 

prejuízo ao Município de Cariacica. 

A Secretaria de Segurança Pública do 

Município de Cariacica, recém-criada, tem um 

delegado de polícia renomado à sua frente, o 

Fabrício Dutra, convidado pelo Prefeito Juninho 

para equipar, modernizar e criar, de fato, uma 

estratégia de segurança pública municipal. E em 

tão pouco tempo tem dado resultado. Por 

exemplo, pudemos constatar, outro dia, a máfia 

do táxi. Foi uma coisa absurda, como tantas 

outras que estão ocorrendo no Município de 

Cariacica, envolvendo vários bandidos, como diz 

Eduardo Santos. 

Queremos nos solidarizar com o delegado 

Fabrício Dutra, colega de profissão de V. Ex.ª, 

Senhor Presidente, que conhece o currículo de S. 

S.ª. 

Parabenizamos o Secretário de Estado de 

Segurança André Garcia, para quem telefonamos 

pela manhã para socorrer o Município de 

Cariacica nesse sentido, em especial à Guarda 

Municipal, que teve seus veículos queimados em 

frente à própria sede, em Vila Capixaba. E S. 

Ex.ª prontamente já está destinando novos 

veículos, novas motos para que a Guarda 

Municipal não pare seu trabalho que, de certo, 

corrobora com o trabalho da Segurança Pública 

Estadual. 

O Secretário André de Albuquerque 

Garcia, Secretário de Estado de Segurança 

Pública,  fez uma citação de manhã, quando 

estava na reunião do programa Estado Presente, 

dizendo que de pronto atenderia à Prefeitura 

Municipal de Cariacica no que tange à reposição 

desses automóveis, dessas motocicletas, para que 

a Guarda Municipal pudesse continuar seu 

trabalho. 

Desta tribuna, Senhor Presidente, 

queremos agradecer também o trabalho das 

comissões desta Casa que aprovaram o projeto 

de autoria deste deputado, projeto este que já 

virá para o Plenário hoje como um dos itens da 

pauta na Ordem do Dia.  

Trata-se da proposta que visa a 

denominar a 11.ª Companhia Independente da 

Polícia Militar do Estado, no Município de 

Viana, a qual passará a ter o nome do nosso 

saudoso e querido 1.º Sargento Adir Basilio da 

Silva, quem foi brutalmente assassinado no 

Bairro de Marcílio de Noronha por bandidos 

ousados, como esses que circulam por todo o 

Estado do Espírito Santo.  

Senhor Presidente, agradecemos a 

oportunidade de discurso que V. Ex.ª nos 

concedeu. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Claudio Vereza. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a 

sessão já acabou e estamos apenas fazendo o 

esperneio do qual temos direito. Mas 

gostaríamos nesta oportunidade de fazer um 

balanço dos acontecimentos desta Casa nas 

últimas semanas.  

Nas últimas semanas, esta Assembleia 

Legislativa vem sofrendo ataques institucionais 

que a deixam em um patamar muito baixo, a 

começar por aquela liminar dada por um juiz de 

primeira instância, visando a suspensão da 

tramitação da lei orçamentária estadual de 2015, 

porque o orçamento do Poder Judiciário está 

defasado na LDO, já que após a aprovação da 

LDO por esta Casa, o Poder Judiciário aumentou 

muito os seus gastos com pessoal, especialmente 

com os magistrados e depois com os servidores. 

Esse foi o primeiro golpe. A Casa agora está 

respondendo na justiça, recorrendo, mas o 

orçamento está suspenso. Não tem prazo para a 

discussão do orçamento, não tem prazo para 

emendas e não fomos avisados de nada disso. 

Então, que saibamos, outro Poder interrompeu 

esta Casa na tramitação da sua matéria mais 

importante - de todas as matérias que tramitam 

nesta Assembleia Legislativa, a mais importante 

é, sem dúvida nenhuma, o orçamento estadual. 

Em seguida veio essa paralisação feita 

pelo governador eleito, que, amanhã, visitará 

esta Casa às 10h na sala da Presidência e dará 



Vitória-ES, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 23 

provavelmente o seu nihil obstat ou o seu 

imprimatur, ou não, às matérias que estão 

tramitando apenas por requerimento de urgência, 

que são oito, e duas matérias que já estão na pauta 

em final de votação: uma de autoria do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho e outra de que não nos 

recordamos bem, mas sabemos que é a segunda 

matéria que está na Ordem do Dia. Outro golpe no 

Poder Legislativo.  

E o Poder Legislativo levando pancada da 

população! Nem a Comissão de Justiça hoje obteve 

quorum, por exemplo, pois apenas nós e o Senhor 

Deputado Elcio Alvares, Presidente da Comissão, 

estávamos presentes. Nem na Comissão de Justiça 

foi possível votar as matérias no tramite normal.  

Repetimos o que dissemos ontem, Senhor 

Deputado Freitas: é normal obstruir o processo de 

tramitação de projetos, já fizemos muito isso. Já 

trabalhamos muito na obstrução de projetos nesta 

Casa, Senhor Deputado Doutor Hércules. Junto a 

outros colegas fazíamos isso sistematicamente, 

quando havia oposição e situação.  

Nos últimos dias a Assembleia Legislativa 

tem ficado machucada. Diferentemente do nosso 

primeiro mandato, por exemplo, quando houve a 

Constituinte, a Assembleia Legislativa estava na 

crista da onda, discutindo a Constituição Estadual. 

V. Ex.ª, Senhor Deputado Doutor Hércules, viveu 

o processo de elaboração da Lei Orgânica 

Municipal, que foi o ponto alto da Casa.  

No nosso segundo mandato, havia a 

polarização em relação ao Governo do Ex-

Governador Vitor Buaiz. A Assembleia Legislativa 

em alta, muito debate, muita polêmica, crises.  

Mais ainda no período do nosso terceiro 

mandato, aconteceu a chamada era Gratz. A 

Assembleia Legislativa foi para o alto, mas na 

crítica da sociedade. Havia debate, pequeno, por 

exemplo, na CPI da Propina. A Assembleia 

Legislativa esteve em alta, avaliando e apurando as 

denúncias que havia à época.  

E, agora, mal acontece o horário de 

inscritos para a fase das Comunicações e babau, 

acabou. A Assembleia Legislativa já pode ir 

embora, já pode acabar a sessão, terminado o 

último inscrito. E acabou. 

Estou me sentindo um inútil. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) - Passo a presidência dos trabalhos ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento e concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa)  

Ausente, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão 

da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, vimos há pouco 

a Senhora Deputada Lúcia Dornellas. 

Cumprimentamos os nossos funcionários que estão 

presentes. 

Apesar de todo o debate e insatisfação, 

podem ter certeza de que os senhores que estão nas 

galerias terão o seu projeto aprovado. Pode não ser 

agora, pode não ter sido hoje, pode não ser 

amanhã, mas terão o projeto aprovado, porque 

temos compromisso. E já falamos que na hora em 

que o projeto chegar, votaremos. 

Falaremos hoje sobre um assunto o qual ao 

longo de nossos mandatos temos debatido com 

muita firmeza e intensidade: o câncer de mama. 

Estamos no Outubro Rosa. Acabamos de falar com 

o Diretor-Geral. A Assembleia Legislativa não 

pode ficar fora desse simbolismo que é deixar a 

Casa do Povo toda coberta de rosa, conforme estão 

fazendo os bancos e etc. Escrevemos carta para 

todas as instituições para que adotassem realmente 

essa prática, para mostrar o quanto é importante a 

prevenção ao câncer de mama, que não acomete 

apenas mulheres, mas também homens. 

Recentemente um rapaz jovem foi diagnosticado 

com câncer de mama. Ainda bem que foi 

descoberto a tempo, porque como sempre falamos 

desta tribuna o câncer de mama tem cura, desde 

que haja prevenção e tratamento no tempo 

adequado. O câncer de mama tem matado muitas 

mulheres no país inteiro e no nosso Estado não tem 

sido diferente. 

 Gostaríamos, dentro da prática que 

adotamos durante todo o nosso mandato, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, temos vindo a este 

Plenário, temos realizado sessões especiais para 

discutir o câncer de mama, temos feito um trabalho 

junto com a Afecc. Parabenizamos a Afecc pelo 

trabalho que vem fazendo. Uma instituição 

diferenciada no nosso Estado, tem o respeito da 

sociedade civil organizada, tem o respeito dos 

Poderes Executivo e Legislativo, do Tribunal de 

Justiça e do Ministério Público.  

Em todo o Estado do Espírito Santo, 

inclusive nos seus rincões, encontramos a presença 

do laço rosa, da iluminação rosa, o que mostra que 

o Estado está alerta para um mal que realmente 

mata as mulheres, se não houver prevenção e 

tratamento no tempo adequado. 

Reafirmamos às mulheres do nosso Estado 

e às famílias do nosso Estado que não estamos 

descansada, que continuaremos nesta luta. E 

aproveitamos a oportunidade para parabenizar o 

movimento realizado em frente ao Palácio 
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Anchieta. Foi lindo, uma motivação para que o 

Estado inteiro faça a mesma coisa. 

Queremos deixar mais do que claro, mais 

do que evidenciado, que no nosso país, ainda em 

desenvolvimento, temos que cuidar da prevenção, 

seja em qual situação for. Estamos no Outubro 

Rosa? Então vamos trabalhar o Outubro Rosa. 

Hoje estamos sem o nosso lacinho, devido a um 

pequeno incidente que manchou toda a nossa 

roupa, mas queremos continuar com a nossa marca, 

com o nosso lacinho rosa, mostrando o 

enfrentamento a essa doença que leva nossas 

mulheres à morte. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) - Senhora Deputada Luzia Toledo, 

já reconhecemos a luta de V. Ex.ª com relação ao 

Outubro Rosa. E mesmo em uma sessão em que V. 

Ex.ª não estava presente, em razão de outros 

compromissos, totalmente compreensíveis, 

registramos sua luta. Parabéns pela luta. Em 

novembro teremos o Novembro Azul e estaremos 

juntos na batalha pela prevenção do câncer de 

próstata.  

Registramos, com satisfação, a presença, 

nas galerias desta Casa, de dezenove alunos da 

Escola Senac, série Aprendiz, acompanhados da 

professora Renata de Melo e de servidores do 

projeto Escolas no Legislativo. Os visitantes 

vieram conhecer a Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo e neste momento assistem a esta 

sessão. 

Voltem sempre e sejam também candidatos 

a deputado para renovar esta Assembleia 

Legislativa naturalmente, porque precisamos de 

renovação e de melhorar o nível político. Muito 

obrigado.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas.  

 

O SR. FREITAS - Senhor Presidente, 

declino. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo 

a palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª, após a 

fala do Senhor Deputado José Esmeraldo, 

verificação de quorum para efeito de manutenção 

da sessão, uma vez que estamos com vários 

Senhores Deputados anunciados no painel e nem 

todos estão presentes.  

  
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) -  É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. 

(Pausa)  

 

 Continuamos aguardando o registro dos 

Senhores Deputados. Há sete Deputados com 

presença registrada, precisamos de dez para 

manutenção da sessão. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Claudio 

Vereza, Da Vitória, Elcio Alvares, 

Janete de Sá, José Carlos Elias, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, 

Esmael de Almeida, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 

José Esmeraldo, Lúcia Dornellas e 

Rodrigo Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) - Registraram presença oito  

Senhores Deputados.  

Não há quorum para manutenção da sessão, 

pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 

15 de outubro de 2014, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 

discussão única encerrada, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar n.º 40/2014; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 181/2014 e votação adiada, com 

discussão encerrada em 1.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.o 08/2013.  

 

 Está encerrada a sessão. 

 

 Encerra-se a sessão às quinze horas e 

cinquenta e seis minutos. 

 

 *De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente 

sessão os Senhores Deputados  Marcos Mansur, 

Roberto Carlos, Solange Lube e Vandinho Leite e, 

por estarem licenciados, os Senhores Deputados 

Aparecida Denadai e Atayde Armani. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
Dia: terça-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 
Dia: segunda-feira 
Horário: 9h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 10h30m 
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 
 
 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: segunda-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Dia: terça-feira 
Horário: 9h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 
REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 
Horário: 13h30 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

MARCELO BOZIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral 

 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 

 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

WILSON TEIXEIRA GAMA 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 
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