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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ELIANA DADALTO 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 012/2015 

 

 

Concede Título de cidadão Espírito-

Santense ao Sr. RENATO SOUZA 

RIBEIRO. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Renato Souza Ribeiro. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 1º de 

junho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual - PTC 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Renato Souza Ribeiro começou a sua vida 

profissional em 1981 trabalhando no escritório de 

Contabilidade do Dr. Antonio Pereira da Silva até 

abril de 1985, depois trabalhou no Grupo Irmãos 

Pianna e Lojas Danúbio no setor de Recursos 

Humanos, sendo que em 18/07/1988 ingressou na 

empresa Lasa Linhares Agroindustrial S/A, sendo 

uma das maiores empregadoras do Município de 

Linhares, onde continua até hoje, exercendo 

atualmente o cargo de Gestor 

Administrativo/Recursos Humanos, sendo o 

responsável direto por todo processo de recrutamento 

e seleção, desenvolvimento e qualificação dos 

colaboradores, cargos e salários, administração de 

toda área trabalhista, preposto e procurador da 

empresa, responsável pelo gerenciamento e 

acompanhamento dos programas Sociais da empresa 

tais como: gerenciamento do atendimento médico 

ambulatorial na empresa, convênios com farmácias, 

laboratórios de análises clinicas, clinicas médicas, 

clinicas de exames por imagem e etc.., programa de 

alimentação através de fornecimento de refeições e 

cestas básicas para atendimento aos colaboradores e 

seus dependentes, bem como programa educacional 

aos Colaboradores da empresa, gerenciamento do 

programa jovem aprendiz junto ao Senai e Senar 

contemplando atualmente 44 aprendizes menores de 

18 anos, o programa de aprendizagem do Senar é 

desenvolvido em parceria com o Projeto Meninos da 

Terra instituição que abriga cerca de 180 menores de 

comunidades carentes que ficam localizadas no 

entorno da empresa. 

 

Atuou como secretário da Associação de Moradores 

do Bairro São José, na década de 90 por mais de 08 

anos, atuou como Membro titular do Conselho 

Municipal da Criança e adolescente do Município de 

Linhares no biênio 2008/2009 é Membro do 

Conselho Fiscal da Assat – Associação Amigos da 

Terra (Projeto Meninos da Terra), Membro do 

Conselho Consultivo da Associação Campeões de 

Vida, Membro Titular da Adel – Associação de 

Desenvolvimento de Linhares na Câmara de 

desenvolvimento do Capital Humano, foi Membro da 

Igreja batista Boa Vista – IBBV no Bairro Boa Vista 

em Linhares-ES, no Período de março/99 a 

janeiro/13, tendo participado de diversas atividades 

na Igreja tais como: presidente do corpo diaconal, 

relator de várias comissões na Igreja, atuação como 

1º tesoureiro por 07 anos consecutivos. Desde 

fevereiro/13 se tornou Membro da Igreja Evangélica 

Batista em Linhares - IEBL, estando atuando como 

professor titular da Escola Bíblica Dominical na sala 

de casais. Juntamente com a sua esposa é também 

membro do grupo ELLOS que trabalha com casais na 

Igreja. 

 

Tendo em vista os motivos supracitados venho 

propor o presente projeto de decreto legislativo. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ELIANA DADALTO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 013/2015 

 

Concede Título de cidadã Espírito-

Santense a Sr.ª Irmã TÂNIA MARIA 

CORDEIRO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de cidadã  

Espírito-Santense a Sr.ª Irmã Tânia Maria Cordeiro. 

 

Art. 2º  Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 1º de 

junho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual - PTC 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Irmã Tânia Maria Cordeiro, nasceu no dia 18 de 

Julho de 1948 na cidade de Campos dos Goytacazes, 

Estado do Rio de Janeiro, filha de Nazário Cordeiro 

da Silva e Geny Oscar da Silva, tem como formação 

acadêmica o curso de Pedagogia e Teologia, e 

especialização em Pedagogia. Irmã Tânia Maria 

Cordeiro é membro da Congregação Salesianas 

“Filhas de Maria Auxiliadora”, onde fez os seus 

votos e teve a sua Consagração Religiosa na data de 

05 de Agosto de 1972. 

 

Professora e pedagoga em diversas escolas da 

Congregação Salesianas, bem como em Escolas 

Públicas de Vitória (1990), Cariacica (1991 a 1997), 

Gestora em vários projetos sociais: Cariacica/ES, 

Belford Roxo/RJ, Nova Iguaçu/RJ e Linhares/ES a 

partir do ano de 2006 até a presente data. Irmã Tânia 

Maria Cordeiro, atua como militante na área social 

como membro efetiva dos Conselhos municipais da 

Assistência Social e da Criança e Adolescentes em 

Linhares, prestando diversos trabalhos de relevância 

para o nosso município e que se reflete no Estado do 

Espírito Santo. 

 

Tendo em vista os motivos supracitados venho 

propor o presente projeto de decreto legislativo. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ELIANA DADALTO 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 014/2015 

 

Concede Título de cidadão Espírito-

Santense ao Sr. ALTAMIR 

RIBEIRO DE MOURA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de cidadão  

Espírito-Santense ao  Sr. Altamir Ribeiro de Moura. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 1º de 

junho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual - PTC 

JUSTIFICATIVA 

 

ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA, nascido no dia 

30 de Outubro de 1955, na cidade de Araguari no 

Estado de Minas Gerais, hoje com 59 anos de idade 

tem como formação acadêmica o curso de Bacharel 

em Serviço Social. Altamir Ribeiro de Moura tem 

contribuído com diversas atividades profissionais e 

sociais para o nosso município e consequentemente 

nosso estado. Entre os anos de 2008 a 2012, atuou 

como Coordenador da Agência do Trabalhador 

(SINE) em Linhares. Desde o ano de 2000 Coordena 

o Grupo Resgate São Francisco de Assis, na 

recuperação e prevenção ao uso abusivo de drogas 

lícitas e ilícitas para dependentes do sexo masculino. 

Altamir Ribeiro de Moura tem ainda uma extensa 

formação complementar na área de atuação tendo 

participado de vários Cursos, Capacitações e 

Seminários como segue: 

 

  Participou da Conferência de Planejamento 

Estratégico da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES, 

31/07/2008. 

 Participou do Seminário de Políticas Públicas de 

Emprego, Trabalho e Renda no Espírito Santo e Seus 

Desafios Frente à Crise Econômica no dia 

10/12/2008. 

  Participou da primeira capacitação de atores 

envolvidos na política pública de emprego, trabalho e 

renda no Espírito Santo. 17 à 19 de novembro de 

2008, oferecido pela Secretaria de Estado do 

Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social.  

 Foi homenageado no ano de 2010 com a medalha 

Caboclo Bernardo  criada pela resolução 2445/2007 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo.  

 Participou do I Encontro de Ação Integrada Sobre 

Drogas, no dia 27/04/2010, no Auditório do Tribunal 

de Justiça do Estado do Espírito Santo.  

 Participação ativa nos Conselhos:  Municipal de 

Assistência Social – Atuou como presidente do 

Conselho de 2011 à 2012, e como conselheiro de 

2013 à 2014.  Municipal de Saúde – Conselheiro de 

saúde à 5 anos.  Municipal Sobre Drogas – 

Conselheiro de 2010 à 2013.  

 Participação ativa no encontro sobre dependência 

química – Formação de multiplicadores, promovido 

pelas secretarias municipais de segurança pública e 

Educação, em parceria com o Conselho Municipal 

Sobre Drogas (COMAD) que aconteceu nos dias 26 e 

30 de abril de 2011.  

 Participou da 2ª Conferência Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional do município de 

Linhares/ES, no dia 27 de junho 2011.  

 Participou da 14ª Conferência Nacional de Saúde, 

no dia 30 de junho de 2011, em Linhares/ES.  

 Participou da Conferencia Municipal de Assistência 

Social, nos dias 13 e 14 de julho de 2011. 
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  Participou da 2ª Conferência Municipal de 

Políticas Para Mulheres do Município de Linhares/ES 

no dia 31 de agosto de 2011. 

  Participou do ciclo de capacitação para a rede de 

serviços a criança e adolescente no Espírito Santo, 

realizado pelo PPCAAM. 

  Participou do Seminário de Apoio Sócio Espiritual 

aos Apenados, realizado pela Secretaria de Justiça, no 

dia 17/09/2011.  

 Participou como delegado na 9º conferência 

municipal dos direitos da criança e do adolescente, 

em Linhares/ES, dia 08/11/2011. 

  Participou da IX Conferência Municipal de 

Assistência Social, Conselho e Secretaria Municipal 

de Assistência Social, em 08/08/2013 Linhares/ES.  

 Participou do Encontro Nacional das Comunidades 

Terapêuticas Católicas e Instituições afins, nos dias 

24 e 20 de outubro de 2013, no Auditório São Paulo, 

na Canção Nova.  

 Participou como palestrante no I Seminário de 

Prevenção às drogas na educação, em 31/10/2013, 

oferecido pela SEDU. 

  Participou do curso de Prevenção do uso de 

drogas: Capacitação para conselheiros e lideranças 

comunitárias, pela UFSC, de 13/08/2013 a 

13/11/2013.  

 Participou do I Encontro de Formação Continuada 

dos Profissionais e Gestores das Comunidades 

Terapêuticas,  em 25/03/2014, oferecido pela 

Coordenação Estadual Sobre Drogas do Espírito 

Santo. 

  Participou do II Encontro de Formação Continuada 

dos Profissionais e Gestores das Comunidades 

Terapêuticas, em 05/08/2014,  oferecido pela 

Coordenação Estadual Sobre Drogas do Espírito 

Santo. 

 

Tendo em vista os motivos supracitados 

venho propor o presente projeto de decreto 

legislativo. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO PADRE HONÓRIO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 015/2015 

 

 

Concede título de cidadania Espírito-

Santense ao Monsenhor EMÍLIO 

GONZALES ESCALADA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica concedido ao Monsenhor Emílio 

Gonzales Escalada o título de cidadão Espírito-

Santense. 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES, 01 de junho de 

2015. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Monsenhor Emílio nasceu na Espanha, na Província 

de Navarra e veio para o Brasil em 25 de abril de 

1970. Ainda seminarista, foi trabalhar na cidade de 

Pinheiros, no Norte do Estado, como professor de 

Psicologia e Sociologia na Escola Normal Nossa 

Senhora de Lourdes. 

 

Trabalhou no Norte do Estado do Espírito Santo 

como pároco em várias paróquias, dentre elas, Nova 

Venécia, São Gabriel da Palha, Água Doce do Norte, 

Águia Branca, dentre tantas outras, primeiro como 

Padre e hoje como Monsenhor, título eclesiástico de 

honra conferido pelo Papa a sacerdotes da Igreja 

Católica por serviços prestados à Igreja ou pelo 

exercício de funções eclesiásticas de governo ou de 

diplomacia. 

 

Desde 1992 reside na cidade de São Mateus onde 

desempenhou diversos cargos a nível diocesano, 

entre eles Coordenador Diocesano de Pastoral por 

três mandatos, Ecônomo Diocesano, Chanceler da 

Diocese, Capelão do Mosteiro Beneditino, Pároco da 

Catedral e durante os últimos 18 anos como Vigário 

Geral da Diocese. 
 

Formado em Filosofia e Teologia, é Mestre em 

Direito Canônico pela Universidade Gregoriana de 

Roma. 
 

Em 1998 foi nomeado Juiz no Tribunal 

Interdiocesano de Vitória, por D. Silvestre Luiz 

Scandian, cargo que ocupa até os dias atuais, onde 

desempenha as funções próprias do cargo. 
 

Atualmente, estando a Diocese de São Mateus em 

"sede vacante" foi escolhido pelo Colégio dos 

Consultores e referendado pelo Papa Francisco como 

Administrador Diocesano até a chegada de um novo 

bispo. 

 

Todos esses títulos se devem aos importantes 

trabalhos prestados pelo Monsenhor Emílio no 

Estado do Espírito Santo através das paróquias por 

onde passou e sua dedicação à comunidade e 

consequentemente ao Estado. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos trabalhos 

prestados pelo Monsenhor Emílio Gonzales é que se 
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justifica a concessão do Título de Cidadão Espírito-

Santense que se objetiva conceder através deste 

Projeto de Decreto Legislativo. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO PADRE HONÓRIO 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 016/2015 

 

 

Concede título de cidadania Espírito-

Santense à Sra. ADELK RANGEL 

DE MORAES. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido à Sra. Adelk Rangel 

de Moraes o título de cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Esta Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES, 01 de junho de 

2015. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Adelk Rangel de Moraes é brasileira, nascida em 16 

de setembro na cidade de São Gonçalo/RJ. 

Veio para o Espírito Santo em meados de 1989, indo 

Santa Tereza onde reside até os dias atuais. 

 

Presta importantes trabalhos na comunidade onde 

vive. Foi presidente da Pestalozzi de Santa Tereza 

por três anos. 

Através dos cursos “Cores da Terra”, pelo 

INCAPER, participou de várias feiras ministrando 

cursos e também como oficineira, mostrando a beleza 

desta técnica. 

 

Participa desde 2008 da Comunidade Católica de 

Santa Teresa como voluntária onde atua inclusive 

com a restauração de imagens da paróquia e na 

evangelização de crianças, jovens, adultos e famílias. 

 

Em seu trabalho voluntário e de evangelização já 

percorreu várias cidades do Estado como 

Mantenópolis, Nova Venécia, São Roque do Canaã, 

Fundão e Águia Branca. 

É membro da Associação dos Produtores de Artes do 

Município de Santa Tereza. 

 

Os importantes trabalhos prestados pela Sra. Adelk 

Rangel de Moraes no Estado do Espírito Santo 

através dos trabalhos voluntários por onde passou e 

sua dedicação à comunidade e consequentemente ao 

Estado. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos trabalhos 

prestados pela Sra. Adelk Rangel de Moraes é que se 

justifica a concessão do Título de Cidadão Espírito-

Santense que se objetiva conceder através deste 

Projeto de Decreto Legislativo. 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

Vitória, 01 de junho de 2015. 

 

MENSAGEM Nº 96/2015 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 

 

Nos termos do artigos 91, II e 179 da 

Constituição Estadual, submeto à elevada deliberação 

dessa Casa de Leis o incluso Projeto de Lei que 

aprova o Plano Estadual de Educação – PEE/ES para 

o período 2015/2025. 

 

 A Exposição de Motivos Interna – 

EMI/SEDU/GS/Nº 001, em anexo, evidencia as 

razões e a finalidade da presente proposta. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

 

Vitória, 1º de junho de 2015. 

 

 

EMI/SEDU/GS/Nº001 

 

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

 

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o 

Projeto de Lei que aprova o Plano Estadual de 

Educação – PEE/ES para os próximo 10 (dez) anos, 
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conforme disposto no art. 214 da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 

O PEE/ES decorre do Plano Nacional de Educação – 

PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014, para assegurar a manutenção e o 

desenvolvimento doensino em sues diversos níveis, 

etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes instânicias 

federativas.  De acordo com essa Lei, estados e 

municípios têm um ano, contado a partir da sua 

publicação, para a aprovação de suas leis. 

 

Estruturado em 20 (vinte) metas e suas respectivas 

estratégia, o Plano contempla também um conjunto 

de indicadores que serão referência para a aferição de 

suas execução e do cumprimento de suas metas.  As 

metas referem-se aos seguintes temas: acesso aos 

diferentes níveis, às etapas e às modalidades de 

ensino; à permanência dos alunos nos processos de 

escolarização até a sua conclusão; às qualidade da 

educação; à valorização do magistério, à gestão e ao 

financiamento da educação. 

 

A elaboração do PEE/ES contou com a participação 

de diversos segumentos sociais, órgãos e instituições 

indicados pelo Fórum Estadual de Educação. 

 

Pela Portaria nº 599-S, de 06 de maio de 2015 foi 

instituída a Comissão de Elaboração e 

Acompanhamento do Plano Estadual de Educação do 

Espírito Santo – COPEES, contando com 

representantes dos seguintes segmentos: Associação 

dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES; 

União de Dirigentes Municipais de Educação – 

UNDIME; Conselho Estadual de Educação – CEE; 

Associação de Pais e Alunos do Ensino Público e 

Privado do Espírito Santo – ASSOPAES; Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito 

Santo – SINDIUPES; Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC; Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação – CNDE; Comitê 

da Educação no Campo; Fórum Estadual de EJA; 

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil 

– ANEC; Central Única de Trabalhadores – CUT; 

União Nacional de Conselhos Municipais de 

Educação – UNCME; Associação Nacional pela 

Formação de Profissionais da Educação – ANFOPE, 

Secretaria de Estado da Educação – SEDU; 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, 

Inovação Educação Profissional e Trabalho – 

SECTT; Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN; 

Instituto Federal do Espírito Santo – IFES; 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES; 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 

CONIF. 

 

O documento do PEE/ED foi levado à opinão 

pública, por meio de sua postagem no site desta 

Secretaria e de debates nas sessões da Comissão 

elaboradora.  Numerosas sugestões foram enviadas 

por via da consulta on line, como também 

protocoladas na SEDU e enviadas por via de e-mail. 

 

Apresentaram sugestões: professores da educação 

básica e profissional; universitários de instituições 

públicas e privadas; estudantes da educação básica e 

profissional; Fórum Permanente de Apoio à 

Formação Docente – FEPAD; Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental – 

CIEA/ES; Federação das Associações de Moradores 

e Movimentos Populares do Espírito Santo – 

FAMOPES; Fórum Estadual de EJA; Pais de Alunos; 

Técnicos da SEDU e de Superintendências Regionais 

de Educação. 

 

As propostas captadas nesses eventos foram 

analisadas e, quando pertinentes, apropriados ao texto 

inicial, resultado do documento final. 

 

Assim, Excelentíssimo Senhor Governador, vimos 

solicitar-lhe o encaminhamento do Projeto de Lei, 

inclusive o Anexo Único, à Assembleia Legislativa 

do Espírito Santo para apreciação, na forma da Lei nº 

13.005/2014. 

 

Respeitosamente, 

 

HAROLDO CORRÊA ROCHA 

Secretário de Estado da Educação 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 234/2015 

 

Aprova o Plano Estadual de 

Educação – PEE/ES período 

2015/2025. 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Estadual de 

Educação do Espírito Santo – PEE/ES, com vigência 

por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, 

na forma do Anexo Único, com vistas ao 

cumprimento da Lei Federal 13.005, de 24 de junho 

de 2014 e do art. 179 da Constituição Estadual de 

1989. 

 

Art. 2º São diretrizes do PEE/ES: 

 

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação; 

IV – melhoria da qualidade da educação; 

V – formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI – promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública; 
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VII – promoção humanística, científica, 

cultural e tecnológica do Estado; 

VIII – estabelecimento de meta de aplicação 

de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto – PIB 

estadual, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de 

qualidade e equidade; 

IX – valorização dos profissionais da 

educação; 

X – promoção dos princípios do respeito aos 

direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade sócio ambiental. 
 

Art. 3º As metas previstas no Anexo Único 

desta Lei serão alcançadas no prazo de vigência do 

PEE/ES, admitindo-se a definição de prazo inferior 

para metas e estratégias específicas. 
 

Art. 4º Constituem referências para as metas 

estabelecidas no Anexo Único desta Lei a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, o 

censo demográfico e os censos nacionais da educação 

básica e superior mais atualizados, disponíveis na 

data de publicação desta Lei, sem prejuízo da 

produção de outras informações mais específicas. 

 

§ 1º O Programa de Avaliação da Educação 

Básica do Espírito Santo – PAEBES constituirá fonte 

de informação para a avaliação da qualidade da 

educação básica, mediante a produção, a cada dois 

anos, de: 
 

I – indicadores de rendimento escolar, 

referentes ao desempenho dos estudantes, 

apurados em exames estaduais e por meio do 

censo escolar da educação básica; 

II – indicadores de avaliação institucional 

relativos a dimensões como corpo docente, 

corpo técnico e corpo discente, infraestrutura 

de escolas, recursos pedagógicos, currículos e 

processos de gestão, dentre outros. 

 

§ 2º Os indicadores referidos no inciso I 

serão calculados em função de diferentes níveis de 

agregação: etapa da educação básica, total do Estado, 

Município, rede escolar e estabelecimento de ensino; 

e, servirão de base para a elaboração e divulgação do 

Índice de Desenvolvimento da Educação – IDE. 

 

§ 3º A qualidade da educação básica será 

monitorada e avaliada também pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB. 

 

Art. 5º A execução do PEE/ES e o alcance 

de suas metas serão objeto de monitoramento e de 

avaliações periódicas, a cargo das seguintes 

instâncias: 

 

I – Secretaria de Estado da Educação – 

SEDU; 

II – Conselho Estadual de Educação – CEE; 

III – Comissão de Elaboração e 

Acompanhamento do Plano Estadual de 

Educação do Espírito Santo - COPEES; 

IV – Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

 

§ 1º Às instâncias referidas no caput compete 

ainda: 

 

I – estabelecer sistemática de monitoramento 

e avaliação do PEE-ES e de suas metas; 

II – divulgar os resultados do monitoramento 

e das avaliações; 

III – analisar e propor políticas públicas para 

assegurar a implementação das estratégias e o 

alcance das metas. 

 

§ 2º Durante a vigência do PEE/ES, a cada 2 

(dois) anos, o Instituto Jones dos Santos Neves 

realizará estudos para aferir o cumprimento das metas 

estabelecidas no Anexo Único desta Lei. 

 

Art. 6º O Estado e os municípios atuarão em 

regime de colaboração, visando ao alcance das metas 

estabelecidas deste PEE/ES. 

 

§ 1º Caberá aos gestores estaduais e 

municipais a adoção de medidas necessárias ao 

alcance das metas estabelecidas no PEE/ES. 

 

§ 2º Os municípios criarão mecanismos de 

monitoramento e avaliação do alcance das metas em 

nível local. 

 

Art. 7º Os planos plurianuais, as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais do Estado 

serão formulados tendo por referência o PEE/ES, sem 

prejuízo de novas prioridades identificadas. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, devendo ser regulamentada, no que 

couber, por Decreto. 

 

ANEXO ÚNICO  
 

Metas e Estratégias do Plano Estadual de 

Educação – 2015/2025 

 

META 1 - Universalizar, até 2016, a educação 

infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 

5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PEE. 

 

Estratégias: 

 

1.1) definir metas de expansão da rede pública da 

educação infantil segundo padrão nacional de 
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qualidade, considerando as peculiaridades locais, em 

regime de colaboração entre o Estado e os 

Municípios capixabas e entre estes e a União; 

 

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PEE, seja 

inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as 

taxas de frequência à educação infantil das crianças 

de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda 

familiar per capita mais elevado e as do quinto de 

renda familiar per capita mais baixo; 

 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de 

colaboração, levantamento da demanda por creche 

para a população de até 3 (três) anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta; 

 

1.4) apoiar, em regime de colaboração, no primeiro 

ano de vigência do PEE, o estabelecimento de 

normas, procedimentos e prazos para definição de 

mecanismos de consulta pública da demanda das 

famílias por creches; 

 

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e 

respeitadas as normas de acessibilidade, o processo 

de construção e reestruturação de escolas, bem como 

de aquisição de equipamentos, visando à expansão e 

à melhoria da rede física de escolas públicas de 

educação infantil;  

 

1.6) apoiar a implantação, em regime de colaboração, 

até o segundo ano de vigência deste PEE, de 

avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 

2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 

quadro de pessoal, as condições de gestão, os 

recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 

entre outros indicadores relevantes; 

 

1.7) apoiar, em regime de colaboração, a formação 

inicial e continuada dos (as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, progressivamente, o 

atendimento por profissionais com formação 

superior; 

 

1.8) promover a articulação entre pós-graduação, 

núcleos de pesquisa e cursos de formação para 

profissionais da educação, de modo a garantir a 

elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 

incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao 

processo de ensino-aprendizagem e às teorias 

educacionais no atendimento da população de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos; 

 

1.9) estimular, em regime de colaboração, o 

atendimento da educação infantil às populações do 

campo, indígenas e quilombolas em suas respectivas 

comunidades, por meio do redimensionamento da 

distribuição territorial da oferta, limitando o 

deslocamento de crianças, de forma a atender às 

especificidades dessas comunidades, garantido 

consulta prévia e informada; 

 

1.10) estimular, em regime de colaboração, o acesso 

à educação infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional especializado complementar 

e suplementar aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 

educação especial nessa etapa da educação básica; 

 

1.11) implementar, em caráter complementar, 

programas de orientação e apoio às famílias, por 

meio da articulação das áreas de educação, saúde e 

assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

 

1.12) preservar, em regime de colaboração, as 

especificidades da educação infantil na organização 

das redes escolares, garantindo o atendimento da 

criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 

estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais 

de qualidade e a articulação com a etapa escolar 

seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno (a) de 6 

(seis) anos de idade no ensino fundamental; 

 

1.13) fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, 

em colaboração com as famílias e com os órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância; 

 

1.14) promover, em regime de colaboração, a busca 

ativa de crianças em idade correspondente à educação 

infantil, em parceria com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, 

preservando o direito de opção da família em relação 

às crianças de até 3 (três) anos; 
 

1.15) realizar e publicar, em regime de colaboração, 

levantamento anual da demanda real por educação 

infantil em creches e pré-escolas, como forma de 

planejar e verificar o atendimento; 

 

1.16) promover, em regime de colaboração, o acesso 

à educação infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil; 

 

1.17) fomentar a elaboração de orientações 

curriculares e de projetos políticos pedagógicos e de 

suprimentos de recursos didáticos condizentes com as 

especificidades das populações do campo, das 

comunidades indígenas e quilombolas. 

  

META 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 

(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
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(quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam 

essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PEE. 

 

Estratégias: 

 

2.1) participar, em articulação e colaboração com os 

entes federados, da proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 

estudantes do ensino fundamental; 

 

2.2) pactuar com a União e os Municípios, no âmbito 

da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º 

da Lei nº 13.005/2014, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

(as) estudantes do ensino fundamental que 

configurarão a base nacional comum curricular do 

ensino fundamental; 

 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos estudantes do ensino 

fundamental; 

 

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 

do acesso, da permanência e do aproveitamento 

escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, e implantar o 

acompanhamento e o monitoramento dos dados 

referentes às situações de discriminação, preconceitos 

e violências na escola, em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à adolescência e à  

juventude; 
 

2.5) promover a busca ativa de crianças e 

adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à  juventude; 
 

2.6) adotar tecnologias pedagógicas que combinem, 

de maneira articulada, com a organização das 

atividades didáticas entre o tempo-escola e o tempo-

comunidade, considerando as especificidades da 

educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 
 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a 

organização flexível do trabalho pedagógico, 

incluindo adequação do calendário escolar de acordo 

com a realidade local, a identidade cultural e as 

condições climáticas da região; 

 

2.8) promover a relação das escolas com instituições 

e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta 

regular de atividades culturais para a livre fruição dos 

(as) estudantes dentro e fora dos espaços escolares, 

assegurando ainda que as escolas se tornem polos de 

criação e difusão cultural; 

 

2.9) incentivar a participação dos pais ou 

responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das 

relações entre as escolas e as famílias; 

 

2.10) expandir a rede de escolas públicas que ofertem 

nas próprias comunidades o ensino fundamental para 

as populações do campo, indígenas e quilombolas; 

 

2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do 

ensino fundamental, garantida a qualidade, para 

atender aos filhos de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante; 

 

2.12) oferecer atividades extracurriculares de 

incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos 

municipais, estaduais e participação nos nacionais; 

 

2.13) promover atividades de desenvolvimento e 

estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 

interligadas a um plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento esportivo estadual; 

 

2.14) implantar, em regime de colaboração, políticas 

públicas para correção das distorções idade/série, 

promovendo ao educando condições de inserção e de 

acompanhamento nas séries posteriores; 

 

2.15) criar alternativas para o agrupamento de 

estudantes do campo com diferentes tempos de 

escolarização em uma mesma turma, valorizando a 

heterogeneidade como estímulo à aprendizagem 

coletiva e assegurando, pela organização curricular 

adequada, um gradual aumento de complexidade dos 

estudos/vivências, de acordo com a trajetória de cada 

um; 

 

2.16) criar alternativas de organização do currículo e 

do trabalho docente multidisciplinar, por área de 

conhecimento, nas escolas do campo, indígenas e 

quilombolas.   

 

META 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência deste PEE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  

 

Estratégias: 

 

3.1) implementar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio a fim de incentivar 

práticas pedagógicas com abordagens 

interdisciplinares estruturadas pela relação entre 

teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, 

conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, linguagens, 

tecnologia, cultura e esporte, garantindo a aquisição 

de equipamentos e laboratórios, a produção de 

material didático específico, a formação continuada 
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de professores e a articulação com instituições 

acadêmicas, esportivas e culturais; 

 

3.2) participar, em regime de colaboração com a 

união, da elaboração da proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para 

os (as) estudantes de ensino médio, a serem atingidos 

nos tempos e etapas de organização deste nível de 

ensino, com vistas a garantir formação básica 

comum;  

 

3.3) pactuar com a União, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5º do art. 7º da Lei nº 

13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) 

estudantes de ensino médio que configurarão a base 

nacional comum curricular do ensino médio; 

 

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de 

forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva, integrada ao currículo escolar; 

 

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção 

de fluxo do ensino fundamental, por meio do 

acompanhamento individualizado do (a) estudante 

com rendimento escolar defasado e pela adoção de 

práticas como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de recuperação e progressão 

parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de 

maneira compatível com sua idade; 

 

3.6) garantir a universalização do Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de 

referência do conteúdo curricular do ensino médio e 

em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam 

comparabilidade de resultados, articulando-o com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, e promover sua utilização como instrumento 

de avaliação sistêmica, a fim de subsidiar políticas 

públicas para a educação básica, de avaliação 

certificadora, possibilitando aferição de 

conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora 

da escola, e de avaliação classificatória, como critério 

de acesso à educação superior; 

 

3.7) expandir as matrículas gratuitas e as escolas de 

ensino médio integrado à educação profissional, 

observando as peculiaridades das populações do 

campo, das comunidades indígenas e quilombolas e 

das pessoas com deficiência; 

 

3.8) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 

do acesso e da permanência dos e das jovens 

beneficiários (as) de programas de transferência de 

renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, 

bem como estruturar o acompanhamento e o 

monitoramento dos dados relativos às situações de 

discriminação, preconceitos e violências, práticas 

irregulares de exploração do trabalho, consumo de 

drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

 

3.9) promover a busca ativa da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em 

articulação com os serviços de assistência social, 

saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

 

3.10) fomentar programas de educação e de 

cultura para a população, urbana e do campo, de 

jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos, e de adultos, com qualificação 

social e profissional para aqueles que estejam 

fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

 

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos 

turnos diurno e noturno, bem como a distribuição 

territorial das escolas de ensino médio, de forma 

a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades específicas dos (as) estudantes; 

 

3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do 

ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos 

filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante; 

 

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão 

motivada por preconceito (racial, classe social, 

orientação sexual, gênero, etc.) ou quaisquer formas 

de discriminação, criando rede de proteção contra 

formas associadas de exclusão; 

 

3.14) ofertar e estimular a participação dos (as) 

adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas; 

 

3.15) adotar tecnologias pedagógicas que combinem, 

de maneira articulada, com a organização das 

atividades didáticas entre o tempo-escola e o tempo-

comunidade, considerando inclusive as 

especificidades da educação especial, das escolas do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas; 

 

3.16) garantir a permanência dos (as) estudantes do 

ensino médio por meio de programas de suporte ao 

deslocamento e ao aperfeiçoamento da logística 

(tempo e distância) na área urbana e rural. 

 

META 4 - Universalizar, para a população de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados públicos 

ou conveniados.  
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Estratégias: 

 

4.1) contribuir na contabilização, para fins do repasse 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDEB), das matrículas dos (as) 

estudantes da educação regular da rede pública que 

recebam atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo do 

cômputo dessas matrículas na educação básica 

regular e as matrículas efetivadas, conforme o censo 

escolar mais atualizado, na educação especial 

oferecida em instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com 

o poder público e com atuação exclusiva na 

modalidade, nos termos da Lei nº
 
11.494, de 20 de 

junho de 2007; 

 

4.2) promover, no prazo de vigência deste PEE, a 

universalização do atendimento escolar à demanda 

manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 

(três) anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

observado o que dispõe a Lei n
o 

9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; 

 

4.3)  implementar, ao longo deste PEE, salas de 

recursos multifuncionais e fomentar a formação 

continuada de professores para o atendimento 

educacional especializado nas escolas urbanas, do 

campo, das comunidades indígenas e quilombolas; 

 

4.4) garantir atendimento educacional especializado 

em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados, 

nas formas complementar e suplementar, a todos (as) 

os (as) estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme necessidade identificada 

por meio de avaliação, ouvidas as famílias; 

 

4.5) criar e consolidar centros multidisciplinares de 

apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas e integrados por profissionais 

das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 

psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores 

(as) da educação básica com os (as) estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação; 

 

4.6) aderir a programas suplementares que promovam 

a acessibilidade nas instituições públicas, para 

garantir o acesso e a permanência dos (as) estudantes 

com deficiência, por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de 

recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, 

no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e 

modalidades de ensino, a identificação dos (as) 

estudantes com altas habilidades ou superdotação; 

 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira 

língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos (às) estudantes surdos (as) 

e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em 

escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto 

n
o 
5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 

30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como atendimento a estudantes de 

baixa visão e a adoção do Sistema Braille de leitura 

para cegos e surdos-cegos; 

 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 

exclusão do ensino regular, sob alegação de 

deficiência e promovida a articulação pedagógica 

entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado, garantida a formação específica dos 

professores; 

 

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 

do acesso à escola e ao atendimento educacional 

especializado, da permanência e desenvolvimento 

escolar dos (as) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação beneficiários (as) de 

programas de transferência de renda, bem como do 

combate às situações de discriminação, preconceito e 

violência, com vistas ao estabelecimento de 

condições adequadas para o sucesso educacional, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à juventude; 

 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais 

didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia 

assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem, bem como das condições de 

acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

 

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas 

interdisciplinares para subsidiar a formulação de 

políticas públicas intersetoriais que atendam às 

especificidades educacionais de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação que requeiram 

medidas de atendimento especializado; 

 

4.12) promover a articulação intersetorial entre 

órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 

social e direitos humanos, em parceria com as 

famílias, a fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do atendimento 

escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas 
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com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de 

escolarização obrigatória, de forma a assegurar a 

atenção integral ao longo da vida; 

 

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais 

da educação para atender à demanda do processo de 

escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores (as) do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, 

tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-

intérpretes para surdos-cegos, professores (as) de 

Libras, prioritariamente surdos (as), e professores 

(as) bilíngues; 

 

4.14) utilizar indicadores nacionais de qualidade e 

política de avaliação e supervisão para o 

funcionamento de instituições públicas e privadas 

que prestam atendimento a estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação; 

 

4.15) colaborar com os órgãos de pesquisa, 

demografia e estatística competentes na formulação 

de questionários para obtenção de informação 

detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos; 
 

4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura 

e nos demais cursos de formação para profissionais 

da educação, inclusive em nível de pós-graduação, 

observado o disposto no caput do art. 207 da 

Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das 

teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-

aprendizagem relacionados ao atendimento 

educacional de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

 

4.17)  promover nas escolas públicas  as condições de 

atendimento escolar integral das  pessoas com  

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas  habilidades ou  superdotação  matriculadas  nas 

redes  públicas de ensino; 

 

4.18) promover parcerias, preferencialmente com 

instituições públicas de formação de professores, 

visando a ampliar a oferta de formação continuada e 

a produção de material didático acessível, assim 

como os serviços de acessibilidade necessários ao 

pleno acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados na rede pública de ensino; 

 

4.19)  garantir formação continuada aos professores 

da sala regular, referentes ao público–alvo da 

educação especial, previsto na política nacional de 

educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva; 
 

4.20) promover, em articulação com os municípios, 

formação continuada para os profissionais da 

educação atuantes na educação especial, com temas 

da diversidade e educação socioambiental, nos 

termos da legislação nacional (Lei nº 9795/99) e 

estadual  (Lei nº 9265/09); 
 

4.21)  garantir o atendimento dos estudantes da rede 

pública de ensino  que necessitam do atendimento 

domiciliar e hospitalar, prevendo política intersetorial 

entre educação, saúde e desenvolvimento social; 
 

4.22) estimular e promover a participação das 

famílias e da sociedade na construção do sistema 

educacional inclusivo. 
 

META 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, 

até o final do 3
o
 (terceiro) ano do ensino 

fundamental.  
 

Estratégias: 

 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias 

desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores 

(as) e com apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

 

5.2) utilizar instrumentos de avaliação nacional 

periódicos e específicos para aferir a alfabetização 

das crianças, aplicados a cada ano, bem como 

estimular redes e sistemas de ensino e as escolas a 

criarem os respectivos instrumentos de avaliação e de 

monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todos (as) os (as)  

estudantes até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 
 

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurada a diversidade de métodos e de propostas 

pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino em que forem 

aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos educacionais 

abertos; 
 

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a alfabetização e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) 

estudantes, consideradas as diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade; 

 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, 

indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, 

com a produção de materiais didáticos específicos, e 
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desenvolver instrumentos de acompanhamento que 

considerem o uso da língua materna pelas 

comunidades indígenas e pomeranas e a identidade 

cultural das comunidades quilombolas; 

 

5.6) promover e estimular a formação inicial e 

continuada de professores (as) para a alfabetização de 

crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, 

estimulando a articulação entre programas de pós-

graduação stricto sensu e ações de formação 

continuada de professores (as) para a alfabetização; 

 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, 

sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

META 6 - Oferecer educação integral e de tempo 

integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

das escolas públicas, tanto as do campo quanto as da 

cidade, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) estudantes da educação 

básica.      

 

Estratégias: 

 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de 

educação básica pública em tempo integral, por meio 

de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de 

forma que o tempo de permanência dos (as) 

estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, 

passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 

durante todo o ano letivo, com a ampliação 

progressiva da jornada de professores em uma única 

escola; 

 

6.2) criar estratégias curriculares que atendam a uma 

educação de formação integral, com conteúdos e 

práticas que respondam às exigências do momento 

histórico e das demandas do futuro, atendendo ainda 

demandas como educação em direitos humanos, 

respeito às diferenças (classe social, orientação 

sexual, gênero e etnia racial); 

 

6.3) instituir, em regime de colaboração, programa de 

construção de escolas dentro do conceito de espaço 

educador sustentável, com padrão arquitetônico e de 

mobiliários adequados para atendimento em tempo 

integral, prioritariamente em comunidades pobres ou 

com crianças em situação de vulnerabilidade social;   

 

6.4) fomentar e executar o programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 

meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros equipamentos, dentro 

do conceito de espaço educador sustentável, bem 

como da produção de material didático e da formação 

de recursos humanos para a educação em tempo 

integral; 

 

6.5) fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais, naturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como 

centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 

museus, teatros, cinemas e planetários; 

 

6.6) atender às escolas do campo e de comunidades 

indígenas e quilombolas na oferta de educação em 

tempo integral, com base em consulta prévia e 

informada, considerando as peculiaridades locais, 

sendo a forma de funcionamento definida pelas 

secretarias de educação com a comunidade local;   

 

6.7) garantir a educação em tempo integral para 

pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, 

assegurando atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em 

instituições especializadas; 

 

6.8) adotar medidas para otimizar o tempo de 

permanência dos estudantes na escola, direcionando a 

expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, esportivas e 

culturais; 

 

6.9) fortalecer políticas intersetoriais com ações de 

orientação e apoio às famílias por meio das áreas de 

saúde, assistência social, esporte, cultura, meio 

ambiente, com foco no desenvolvimento integral do 

estudante. 

 

META 7 - Fomentar a qualidade da educação básica, 

do campo e da cidade, em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para o IDEB: 

 

IDEB 2013 2015 2017 2019 2021 

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

4,8 5,2 5,5 5,7 6 

ANOS FINAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

4,4 4,7 5 5,2 5,5 

ENSINO MÉDIO 3,6 4,3 4,7 5 5,2 

 

Estratégias: 

 

7.1) participar do pacto interfederativo na 

implantação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica e a base nacional comum dos 

currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos (as) estudantes para cada ano 
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do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local; 

 

7.2) no quinto ano de vigência deste PEE, pelo menos 

70% (setenta por cento) dos (as) estudantes do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham alcançado 

nível suficiente de aprendizado em relação aos 

direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 

(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

 

7.3) no último ano de vigência deste PEE, todos os 

(as) estudantes do ensino fundamental e do ensino 

médio tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 

estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o 

nível desejável; 

 

7.4) instituir, em colaboração com a União, o Estado 

e os Municípios capixabas, indicadores de avaliação 

institucional com base no perfil dos (as) estudantes e 

no corpo de profissionais da educação, nas condições 

de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão 

e em outras dimensões relevantes, considerando as 

especificidades das modalidades de ensino; 

 

7.5) instituir processo contínuo de autoavaliação das 

escolas de educação básica, por meio da constituição 

de instrumentos de avaliação que orientem as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 

elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 

contínua da qualidade educacional, a formação 

continuada dos (as) profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

 

7.6) formalizar e executar os planos de ações 

articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação básica 

pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro 

voltadas à melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e professoras e profissionais 

de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria e expansão da infraestrutura física da rede 

escolar; 

 

7.7) associar a prestação de assistência técnica 

financeira à fixação de metas intermediárias, nos 

termos estabelecidos conforme pactuação voluntária 

entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino 

com IDEB abaixo da média nacional; 

 

7.8) aprimorar continuamente os instrumentos de 

avaliação da qualidade do ensino fundamental e 

médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos 

exames aplicados nos anos finais do ensino 

fundamental, e incorporar o Exame Nacional do 

Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao 

sistema de avaliação da educação básica, bem como 

apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais 

pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de 

seus processos e práticas pedagógicas; 

 

7.9) utilizar indicadores específicos de avaliação da 

qualidade da educação especial, bem como da 

qualidade da educação bilíngue para surdos; 

 

7.10) orientar as políticas das redes e sistemas de 

ensino, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, 

diminuindo a diferença entre as escolas com os 

menores índices e a média nacional, garantindo 

equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, 

até o último ano de vigência deste PEE, as diferenças 

entre as médias dos índices do Estado e dos 

Municípios; 

 

7.11) divulgar e acompanhar, bienalmente, os 

resultados pedagógicos dos indicadores do sistema 

nacional de avaliação da educação básica e do IDEB, 

relativos às escolas, às redes públicas de educação 

básica, assegurando a contextualização desses 

resultados, com relação a indicadores sociais 

relevantes, como os de nível socioeconômico das 

famílias dos (as) estudantes, e a transparência e o 

acesso público às informações técnicas de concepção 

e operação do sistema de avaliação; 

 

7.12) melhorar o desempenho dos alunos da 

educação básica nas avaliações da aprendizagem no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - 

PISA, tomado como instrumento externo de 

referência, internacionalmente reconhecido, de 

acordo com as seguintes projeções: média dos 

resultados, respectivamente, em matemática, leitura e 

ciências - 2015:438/ 2018:455/ 2021: 473; 
 

7.13) incentivar o desenvolvimento, selecionar, 

certificar e divulgar tecnologias educacionais 

para a educação infantil, o ensino fundamental e 

o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas, 

com preferência para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de 

ensino em que forem aplicadas; 
 

7.14) garantir transporte gratuito para todos (as) 

os (as) estudantes da educação do campo na 

faixa etária da educação escolar obrigatória, 

mediante renovação e padronização integral da 

frota de veículos, de acordo com especificações 

definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e 

financiamento compartilhado, com participação 

da União, visando a reduzir a evasão escolar e o 
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tempo médio de deslocamento a partir de cada 

situação local; 
 

7.15) desenvolver pesquisas que apontem alternativas 

de atendimento escolar para a população do campo 

que considerem as especificidades locais; 

 

7.16) universalizar, em colaboração com União, 

Estado e Municípios, até o 5º (quinto) ano de 

vigência deste PEE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e 

triplicar, até o final da década, a relação 

computador/estudante nas escolas da rede pública de 

educação básica, promovendo a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação; 

 

7.17) apoiar técnica e financeiramente a gestão 

escolar mediante transferência direta de recursos 

financeiros à escola, garantindo a participação da 

comunidade escolar no planejamento e na aplicação 

dos recursos, visando à ampliação da transparência e 

ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 

 

7.18) aderir a programas de ações de atendimento ao 

estudante em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 

à saúde; 

 

7.19) assegurar a todas as escolas públicas de 

educação básica o acesso à energia elétrica, 

abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário 

e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos 

(as) estudantes a espaços para a prática esportiva, a 

bens culturais e artísticos e a equipamentos e 

laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, 

garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e 

condições de conforto térmico; 

 

7.20) aderir e participar, em regime de colaboração, 

do programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos para escolas públicas, visando à 

equalização regional das oportunidades educacionais;  

 

7.21) prover equipamentos e recursos tecnológicos 

digitais para a utilização pedagógica no ambiente 

escolar a todas as escolas públicas da educação 

básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a 

universalização das bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a redes digitais de 

computadores, inclusive a internet; 

 

7.22) colaborar na elaboração dos parâmetros 

mínimos de qualidade dos serviços da educação 

básica, a serem utilizados como referência para 

infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, 

entre outros insumos relevantes, e como instrumento 

para adoção de medidas para a melhoria da qualidade 

do ensino;  

7.23) informatizar, integralmente, com apoio da 

união, a gestão das escolas públicas e das secretarias 

de educação do Estado e dos Municípios, bem como 

participar do programa nacional de formação inicial e 

continuada para o pessoal técnico das secretarias de 

educação; 

 

7.24) garantir políticas de combate à violência na 

escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação de educadores para detecção 

dos sinais de suas causas, como a violência doméstica 

e sexual, favorecendo a adoção das providências 

adequadas para promover a construção da cultura de 

paz e um ambiente escolar dotado de segurança para 

a comunidade; 

 

7.25) implementar políticas de inclusão e de 

permanência na escola para adolescentes e jovens que 

se encontram em regime de liberdade assistida e em 

situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente; 

 

7.26) garantir nos currículos escolares conteúdos 

sobre a história e as culturas afro-brasileira e 

indígenas e implementar ações educacionais, nos 

termos das Leis nº
s
 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 

11.645, de 10 de março de 2008, assegurando a 

implementação das respectivas diretrizes curriculares 

nacionais, por meio de ações colaborativas com 

fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 

sociedade civil; 

 

7.27) consolidar a educação escolar no campo de 

populações tradicionais, de populações itinerantes e 

de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando 

a articulação entre os ambientes escolares e 

comunitários e garantindo: a sustentabilidade e 

preservação da identidade cultural; a participação da 

comunidade na definição do modelo de organização 

pedagógica e de gestão das instituições, consideradas 

as práticas socioculturais e as formas particulares de 

organização do tempo; a oferta bilíngue na educação 

infantil e no ensino fundamental, em língua materna 

das comunidades indígenas, pomerana, quilombolas e 

outras e em língua portuguesa; a reestruturação e a 

aquisição de equipamentos; a oferta de programa para 

a formação inicial e continuada de profissionais da 

educação; e o atendimento em educação especial; 

 

7.28) desenvolver currículos e propostas pedagógicas 

específicas para educação escolar das escolas do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 

incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 

respectivas comunidades e considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais e da língua 

materna de cada comunidade indígena e pomerana, 

produzindo e disponibilizando materiais didáticos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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específicos, inclusive para os (as) estudantes com 

deficiência; 

 

7.29) mobilizar as famílias e os setores da sociedade 

civil, articulando a educação formal com as 

experiências de educação popular e cidadã, com os 

propósitos de que a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o controle 

social sobre o cumprimento das políticas públicas 

educacionais; 

 

7.30) promover a articulação dos programas da área 

da educação, de âmbito local e nacional, com os de 

outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, 

assistência social, esporte e cultura, possibilitando a 

criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 

7.31) universalizar, mediante articulação entre os 

órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 

educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede 

escolar pública de educação básica por meio de ações 

de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

 

7.32) estabelecer ações efetivas especificamente 

voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, mental e 

emocional dos (das) profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 

7.33) fortalecer, com a colaboração técnica e 

financeira da União, em articulação com o sistema 

nacional de avaliação, o sistema estadual de 

avaliação da educação básica, com participação, por 

adesão, das redes municipais de ensino, para orientar 

as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o 

fornecimento das informações às escolas e à 

sociedade; 

 

7.34) promover, com especial ênfase, em 

consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, a formação de leitores e 

leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e 

agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo 

com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem; 

 

7.35) participar, em articulação com os entes 

federados, do programa nacional de formação de 

professores e professoras e de estudantes para 

promover e consolidar política de preservação da 

memória nacional; 

 

7.36) promover a regulação da oferta da educação 

básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a 

qualidade e o cumprimento da função social da 

educação; 

7.37) estabelecer políticas de estímulo às escolas para 

melhorar o desempenho no IDEB; 

 

7.38) em regime de colaboração entre União, 

Estado e Municípios, criar mecanismos que 

possibilitem reduzir o percurso para o 

deslocamento do estudante do campo entre sua 

residência e a escola; 

 

7.39) desenvolver pesquisas e políticas 

específicas que fortaleçam as escolas do campo 

com turmas multisseriadas; 

 

7.40) em regime de colaboração entre União, 

Estado e Municípios, limitar o tempo de espera 

em 30 (trinta) minutos entre o início ou o fim das 

atividades escolares e o desembarque/embarque 

do/no veículo, para os estudantes do campo que 

necessitarem de transporte escolar;  
 

7.41) providenciar alternativa adequada ao 

enfrentamento de obstáculos que venham colocar em 

risco a segurança dos estudantes do campo no 

percurso de acesso à escola, assegurando o diálogo 

com a família e/ou comunidade de residência. 

 

META 8 - Elevar a escolaridade média das 

populações do campo, da região de menor 

escolaridade no Estado e dos 25% (vinte e cinco por 

cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 

entre negros e não negros declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 

anos de estudo no último ano de vigência deste plano, 

preferencialmente para a população de 18 (dezoito) a 

29 (vinte e nove) anos. 

 

Estratégias: 

 

8.1) oferecer programas e tecnologias para correção 

de fluxo, para acompanhamento pedagógico 

individualizado e para recuperação e progressão 

parcial, bem como priorizar estudantes com 

rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais 

considerados; 

 

8.2) oferecer escolarização que leve em consideração 

as especificidades desses segmentos populacionais, 

vinculando-os aos projetos político-pedagógicos das 

escolas onde são implementados; 

 

8.3) implementar política pública de educação de 

jovens e adultos para os segmentos populacionais 

considerados, com oferta e currículo apropriados para 

aqueles que estejam fora da escola e com defasagem 

idade série, associada a outras estratégias que 

garantam a escolarização desde a alfabetização até a 

conclusão da Educação Básica; 
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8.4) garantir acesso gratuito a exames de certificação 

da conclusão dos ensinos fundamental e médio; 

 

8.5) fomentar a oferta gratuita de educação 

profissional técnica por parte das entidades públicas e 

privadas de serviço social e de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 

pública, para os segmentos populacionais 

considerados; 

 

8.6) priorizar a oferta de escolarização nas próprias 

comunidades de residência dos segmentos 

populacionais considerados, potencializando os 

espaços já existentes;    

 

8.7) adotar tecnologias pedagógicas que combinem, 

de maneira articulada, com a organização das 

atividades didáticas entre o tempo-escola e o tempo-

comunidade, considerando as especificidades dessas 

populações; 

 

8.8) viabilizar organização do currículo e do trabalho 

docente multidisciplinar por área do conhecimento 

nas escolas do campo, indígenas e quilombolas, 

resguardada a formação apropriada dos docentes; 

 

8.9) promover, em parceria com as áreas de saúde e 

assistência social, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à escola específicos para os 

segmentos populacionais considerados, identificar 

motivos de absenteísmo e colaborar com os 

Municípios para a garantia de frequência e apoio à 

aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses (as) estudantes na rede pública 

regular de ensino; 

 

8.10) promover busca ativa de jovens fora da escola 

pertencentes aos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com as áreas de assistência 

social, saúde e proteção à juventude. 

 

META 9 - Elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 

2015 e, até o final da vigência deste PEE, superar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de analfabetismo funcional, 

assegurando a continuidade da escolarização básica. 

 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de 

jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria, 

oportunizando escolas de fácil acesso; 

 
9.2) realizar, em parceria com instituições públicas de 

pesquisa, diagnóstico dos jovens e adultos com 

ensino fundamental e médio incompletos, para 

identificar a demanda ativa por vagas na educação de 

jovens e adultos; 

9.3) criar condições para a garantia de continuidade 

da escolarização básica de jovens e adultos; 

 

9.4) apoiar e acompanhar programa nacional de 

transferência de renda para jovens e adultos que 

frequentarem cursos de alfabetização; 

 

9.5) realizar chamadas públicas regulares para 

educação de jovens e adultos, promovendo busca 

ativa, em regime de colaboração com os munícipios, 

e em parceria com organizações da sociedade civil; 

 

9.6) aderir às ações de atendimento ao (à) estudante 

da educação de jovens e adultos por meio de 

programas suplementares de transporte, alimentação 

e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e 

fornecimento gratuito de óculos, em articulação com 

a área da saúde; 

 

9.7) assegurar a oferta de educação de jovens e 

adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às 

pessoas privadas de liberdade em todos os 

estabelecimentos penais, garantindo formação 

específica aos professores e às professoras e a 

implementação de diretrizes nacionais em regime de 

colaboração; 

 

9.8) oferecer e apoiar, técnica e financeiramente, 

ações inovadoras na educação de jovens e adultos 

que visem ao desenvolvimento de propostas 

adequadas às necessidades específicas desses (as) 

estudantes; 

 

9.9) estabelecer mecanismos e incentivos que 

integrem os segmentos empregadores, públicos e 

privados, e os sistemas de ensino, para promover a 

compatibilização da jornada de trabalho dos 

empregados e das empregadas com a oferta das ações 

de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

 

9.10) implementar programas de capacitação 

tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de 

escolarização formal e para os (as) estudantes com 

deficiência, articulando os sistemas de ensino, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo - IFES, a Universidade Federal do 

Espírito Santo - UFES, as cooperativas e as 

associações, por meio de ações de extensão 

desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, 

com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 

inclusão social e produtiva dessa população; 

 

9.11) considerar, nas políticas públicas de jovens e 

adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à 

promoção de políticas de superação do 

analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e 

atividades recreativas, culturais e esportivas, à 

implementação de programas de valorização e 

compartilhamento dos conhecimentos e experiência 
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dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento 

e da velhice nas escolas; 

 

9.12) fomentar a elaboração de orientações 

curriculares e de projetos político-pedagógicos e o 

suprimento de recursos didáticos condizentes com as 

especificidades das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 

 

9.13) adotar tecnologias pedagógicas que combinem, 

de maneira articulada, com a organização das 

atividades didáticas entre o tempo-escola e o tempo-

comunidade, considerando as especificidades da 

educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 

 

9.14) criar alternativas para o agrupamento de 

estudantes do campo com diferentes tempos de 

escolarização em uma mesma turma, valorizando a 

heterogeneidade como estímulo à aprendizagem 

coletiva e assegurando, pela organização curricular 

adequada, um gradual aumento de complexidade dos 

estudos/vivências de acordo com a trajetória de cada 

um; 

 

9.15) criar alternativas de organização do currículo e 

do trabalho docente multidisciplinar por área do 

conhecimento nas escolas do campo, indígenas e 

quilombolas; 

 

9.16) qualificar os centros de educação de jovens e 

adultos, com a utilização de metodologias 

pedagógicas inovadoras, modernização da estrutura 

tecnológica e garantia de acessibilidade. 

 

META 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco 

por cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, tanto do campo quanto da cidade, nos 

ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 

Estratégias: 

 

10.1) aderir ao programa nacional de educação de 

jovens e adultos voltado à conclusão do ensino 

fundamental e à formação profissional inicial, de 

forma a estimular a conclusão da educação básica; 

 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e 

adultos, de modo a articular a formação inicial e 

continuada de trabalhadores com a educação 

profissional, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e 

adultos com a educação profissional, nos turnos 

diurno e noturno, conforme demanda das populações 

itinerantes e do campo e das comunidades indígenas 

e quilombolas; 

 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos 

jovens e adultos com deficiência e baixo nível de 

escolaridade, por meio do acesso à educação de 

jovens e adultos articulada à educação profissional; 

 

10.5) fomentar ações de reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à melhoria da 

rede física de escolas públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos integrada à educação 

profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com 

deficiência, dentro do conceito de espaço educador 

sustentável; 

 

10.6) garantir a diversificação curricular da educação 

de jovens e adultos, considerando a diversidade e a 

educação socioambiental, articulando a formação 

básica e a preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, 

nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 

cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o 

espaço pedagógicos adequados às características 

desses (as) estudantes;   

 

10.7) fomentar a produção de material didático, o 

desenvolvimento de currículos e metodologias 

específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a 

equipamentos e laboratórios e a formação continuada 

de docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional, dentro do conceito de espaço educador 

sustentável e considerando a diversidade e a 

educação socioambiental; 

 

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e 

continuada para trabalhadores e trabalhadoras 

articulada à educação de jovens e adultos, em regime 

de colaboração e com apoio de entidades públicas e 

privadas de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de 

atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade; 

 

10.9) aderir ao programa nacional de assistência ao 

estudante, compreendendo ações de assistência 

social, financeira e de apoio psicopedagógico 

que contribuam para garantir o acesso, a 

permanência, a aprendizagem e a conclusão com 

êxito da educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional; 

 

10.10) promover a expansão da oferta de educação de 

jovens e adultos articulada à educação profissional, 

de modo a atender às pessoas privadas de liberdade 

nos estabelecimentos penais, assegurando formação 

específica aos professores e às professoras e a 

implementação de diretrizes nacionais em regime de 

colaboração; 

 

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento 

de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a 
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serem considerados na articulação curricular dos 

cursos de formação inicial e continuada e dos cursos 

técnicos de nível médio; 

 

10.12) assegurar o acesso e a permanência dos 

estudantes do campo, indígenas e quilombolas pela 

oferta da modalidade, potencializando os espaços já 

existentes na comunidade e, quando necessário, pela 

disponibilização de transporte escolar gratuito; 

 

10.13) criar alternativas para o agrupamento de 

estudantes com diferentes tempos de escolarização 

em uma mesma turma, valorizando a heterogeneidade 

como estímulo à aprendizagem coletiva e 

assegurando, pela organização curricular adequada, 

um gradual aumento de complexidade dos 

estudos/vivências de acordo com a trajetória de cada 

um; 

 

10.14) adotar tecnologias pedagógicas que 

combinem, de maneira articulada, com a organização 

das atividades didáticas entre o tempo-escola e o 

tempo-comunidade, considerando as especificidades 

da educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 

 

10.15) criar alternativas de organização curricular e 

do trabalho docente multidisciplinar por área de 

conhecimento nas escolas do campo, indígenas e 

quilombolas, integrada à educação profissional, 

resguardada a formação docente apropriada; 

 

10.16) fomentar a elaboração de orientações 

curriculares e de projetos político-pedagógicos e o 

suprimento de recursos didáticos condizentes com as 

especificidades das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas. 

 

META 11 - Ampliar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, no campo e na 

cidade, assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

 

Estratégias: 

 

11.1) ampliar a oferta de educação profissional 

técnica de nível médio no IFES e na rede pública 

estadual, levando em consideração a responsabilidade 

destes na ordenação territorial, sua vinculação com 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 

regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional; 

 

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de ampliar a 

oferta e democratizar o acesso à educação 

profissional pública e gratuita, assegurado padrão de 

qualidade; 

11.3) estimular a expansão do estágio na educação 

profissional técnica de nível médio, preservando seu 

caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo 

do (a) estudante, visando à formação de qualificações 

próprias da atividade profissional, à contextualização 

curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

 

11.4) ampliar a oferta de programas de 

reconhecimento de saberes para fins de certificação 

profissional em nível técnico; 

 

11.5) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de 

educação profissional técnica de nível médio pelas 

entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins 

lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, 

com atuação exclusiva na modalidade; 

 

11.6) participar do sistema de avaliação da qualidade 

da educação profissional técnica de nível médio das 

redes escolares públicas e privadas; 

 

11.7) expandir o atendimento do ensino médio 

gratuito integrado à formação profissional para as 

populações do campo e para as comunidades 

indígenas e quilombolas, de acordo com os seus 

interesses e necessidades; 

 

11.8) expandir a oferta de educação profissional 

técnica de nível médio para as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação; 

 

11.9) elevar, gradualmente, a taxa de conclusão 

média dos cursos técnicos de nível médio na rede 

estadual e no IFES; 

 

11.10) reduzir as desigualdades étnico-raciais e 

regionais de acesso e permanência na educação 

profissional técnica de nível médio, inclusive 

mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma 

da lei; 

 

11.11) utilizar os dados do sistema nacional de 

informação profissional, que articula a oferta de 

formação das instituições especializadas em educação 

profissional aos dados do mercado de trabalho e a 

consultas promovidas em entidades empresariais e de 

trabalhadores; 

 

11.12) garantir, na rede pública estadual, o 

funcionamento adequado do ensino profissionalizante 

com laboratórios específicos; 

 

11.13) incentivar a pesquisa de educação profissional 

técnica e tecnológica por meio, inclusive, de editais 

públicos; 

 

11.14) realizar estudos e pesquisas de demanda de 

educação profissional técnica e tecnológica, em 

parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves - 
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IJSN, para identificar no setor produtivo as principais 

demandas de curso técnico de nível médio; 

 

11.15) desenvolver um site, em parceria, com 

informações sobre a oferta e a demanda da educação 

profissional técnica e tecnológica, envolvendo todas 

as redes de ensino e setor produtivo; 

 

11.16) desenvolver estudos visando ampliar a 

gratuidade de transporte escolar para os estudantes da 

rede pública de educação profissional técnica de nível 

médio; 

 

11.17) promover formação continuada para os 

profissionais da educação atuantes na educação 

profissional; 

 

11.18) fomentar a oferta gratuita de educação 

profissional técnica por parte das entidades públicas e 

privadas de serviço social e de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 

pública, para os segmentos populacionais 

considerados; 

 

11.19) garantir a participação dos estudantes em 

atividades extracurriculares e de estímulo às 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos 

municipais, estaduais e participação nos nacionais; 

 

11.20) criar e implementar as diretrizes curriculares 

de educação profissional e tecnológica do Estado, de 

acordo com as suas especificidades. 

 

META 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e a expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 

novas matrículas, no segmento público. 

 

 

Estratégias: 

 

12.1) otimizar a capacidade instalada da 

estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, 

mediante ações planejadas e coordenadas, que 

considerem o conceito de espaço educador 

sustentável, de forma a ampliar e interiorizar o 

acesso à graduação;   

 
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da 

expansão e interiorização do IFES e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil, considerando a 

densidade populacional, a oferta de vagas públicas 

em relação à população na idade de referência e 

observadas as características regionais das micro e 

mesorregiões definidas pelo IBGE, uniformizando a 

expansão no território nacional e estadual; 

 

12.3) elevar, gradualmente, a taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas para 90% (noventa por cento), 

ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos 

noturnos e elevar a relação de estudantes por 

professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias 

de aproveitamento de créditos e inovações 

acadêmicas que valorizem a aquisição de 

competências de nível superior; 

 

12.4) fomentar a oferta de educação superior pública 

e gratuita, prioritariamente, para a formação de 

professores e professoras da educação básica, bem 

como para atender ao déficit de profissionais em 

áreas específicas; 

 

12.5) apoiar a ampliação das políticas de inclusão e 

de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes 

de instituições públicas, bolsistas de instituições 

privadas de educação superior e beneficiários do 

Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que 

trata a Lei n
o
 10.260, de 12 de julho de 2001, na 

educação superior, de modo a reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de 

acesso e permanência na educação superior de 

estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes e indígenas e de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar 

seu sucesso acadêmico; 

 

12.6) divulgar o financiamento estudantil por meio 

do FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho 

de 2001; 

 

12.7) apoiar ações que visem assegurar, no mínimo, 

10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação em programas e projetos 

de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência 

social; 

 

12.8) apoiar a ampliação de oferta de estágio como 

parte da formação na educação superior; 

 

12.9) fomentar a participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, 

inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, 

na forma da lei; 

 

12.10) fomentar estudos e pesquisas que analisem a 

necessidade de articulação entre formação, currículo, 

pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 

necessidades econômicas, sociais e culturais do País; 

 

12.11) divulgar programas e ações de incentivo à 

mobilidade estudantil e docente em cursos de 
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graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 

internacional, tendo em vista o enriquecimento da 

formação de nível superior; 

 

12.12) criar condições, em regime de colaboração, 

que venham a favorecer o acesso, a permanência e a 

conclusão da educação superior às populações do 

campo e comunidades indígenas e quilombolas; 

 

12.13) fomentar a oferta de formação de pessoal de 

nível superior, destacadamente a que se refere à 

formação nas áreas de ciências e matemática, 

considerando as necessidades do desenvolvimento do 

Estado, a inovação tecnológica e a melhoria da 

qualidade da educação básica; 

 

12.14) participar na composição de acervo digital de 

referências bibliográficas e audiovisuais para os 

cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência;  

 

12.15) estimular mecanismos para ocupar as vagas 

ociosas em cada período letivo na educação superior 

pública; 

 

12.16) estimular a expansão e a reestruturação das 

instituições de educação superior estadual e 

municipais, cujo ensino seja gratuito, por meio de 

apoio técnico e financeiro do Governo Federal, 

mediante termo de adesão a programa de 

reestruturação, na forma de regulamento, que 

considere a sua contribuição para a ampliação de 

vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos 

sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta 

e qualidade da educação básica; 

 

12.17) aplicar procedimentos adotados na área de 

avaliação, regulação e supervisão, em relação aos 

processos de autorização de cursos e instituições, de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento de 

cursos superiores e de credenciamento ou 

recredenciamento de instituições, no âmbito do 

sistema federal de ensino; 

 

12.18) divulgar o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata 

a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, de que trata 

a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os 

benefícios destinados à concessão de financiamento a 

estudantes regularmente matriculados (as) em cursos 

superiores presenciais ou a distância, com avaliação 

positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 

 

12.19) articular e acompanhar a instalação das redes 

físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs 

nas áreas estratégicas definidas pela política e 

estratégias nacionais de ciência, tecnologia e 

inovação; 

12.20) levantar a demanda de profissional qualificado 

para atuação nas escolas do campo, indígenas e 

quilombolas e articular o atendimento junto às 

agências formadoras públicas de educação superior; 

 

12.21) apoiar o acesso e a permanência no curso de 

licenciatura em educação do campo dos professores 

em exercício nas escolas do campo. 

 

META 13 - Elevar a qualidade da educação superior 

e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 

de educação superior para 75% (setenta e cinco por 

cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) doutores. 

 

Estratégias: 

 

13.1) colaborar no processo contínuo de 

autoavaliação das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões próprias de 

avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a qualificação e a 

dedicação do corpo docente; 

 

13.2) colaborar na promoção da melhoria da 

qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, 

por meio da aplicação de instrumento próprio de 

avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - CONAES, 

integrando-os às demandas e às necessidades das 

redes de educação básica, de modo a permitir aos 

graduandos a aquisição das qualificações necessárias 

a conduzir o processo pedagógico de seus futuros 

estudantes, combinando formação geral e específica 

com a prática didática, além da educação para as 

relações étnico-raciais, a diversidade, a educação 

socioambiental e as necessidades das pessoas com 

deficiência; 

 

13.3) fomentar a elevação do padrão de qualidade das 

universidades, direcionando sua atividade, de modo 

que realizem, efetivamente, pesquisa 

institucionalizada, articulada a programas de pós-

graduação stricto sensu; 

 

13.4) fomentar a formação de consórcios entre 

instituições públicas de educação superior, com vistas 

a potencializar a atuação regional, inclusive por meio 

de plano de desenvolvimento institucional integrado, 

assegurando maior visibilidade nacional e 

internacional às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 

13.5) elevar gradualmente a taxa de conclusão média 

dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas, de modo a atingir 90% 

(noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% 

(setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a 
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melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo 

que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta 

por cento) dos estudantes apresentem desempenho 

positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) 

no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 

ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 

75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes 

obtenham desempenho positivo igual ou superior a 

75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em 

cada área de formação profissional; 

 

13.6) promover a formação inicial e continuada dos 

(as) profissionais técnico-administrativos da 

educação superior. 

 

META 14 – Elevar, gradualmente, o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

atingir a titulação anual de 1000 (mil) mestres e 150 

(cento e cinquenta) doutores.  

 

Estratégias: 

 

14.1) apoiar e contribuir subsidiariamente para a 

expansão do financiamento da pós-graduação stricto 

sensu, por meio das agências oficiais de fomento; 

 

14.2) estimular a integração e a atuação 

articulada entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Espírito Santo – FAPES, a UFES e o IFES; 

 

14.3) divulgar o financiamento estudantil por 

meio do FIES à pós-graduação stricto sensu; 

 

14.4) articular com as instituições de ensino 

superior a ampliação de curso de pós-graduação 

stricto sensu, para os professores da educação 

básica e educação profissional técnica de nível 

médio; 

 

14.5) apoiar a implementação de ações para 

reduzir as desigualdades étnico-raciais e 

regionais e para favorecer o acesso das 

populações do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas à programas de 

mestrado e doutorado; 

 

14.6) estimular a ampliação da oferta de 

programas de pós-graduação stricto sensu, 

especialmente os de doutorado, nos campi novos 

abertos em decorrência dos programas de 

expansão e interiorização das instituições 

superiores públicas; 

 

14.7) participar na composição de acervo digital 

de referências bibliográficas para os cursos de 

pós-graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência; 

 

14.8) estimular a participação das mulheres nos 

cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

particular aqueles ligados às áreas de 

Engenharia, Matemática, Física, Química, 

Informática e outros no campo das ciências; 

 

14.9) articular programas, projetos e ações que 

objetivem a internacionalização da pesquisa e da 

pós-graduação brasileiras, incentivando a 

atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 

pesquisa; 

 

14.10) divulgar e apoiar o intercâmbio científico 

e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

 

14.11) ampliar o investimento em pesquisas com 

foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, 

bem como incrementar a formação de recursos 

humanos para a inovação; 

 

 

14.12) ampliar o investimento na formação de 

doutores de modo a atingir a proporção de 4 

(quatro) doutores por 100.000 (cem mil) 

habitantes; 

 

 

14.13) aumentar, qualitativa e quantitativamente, 

o desempenho científico e tecnológico do Estado 

e a competitividade internacional da pesquisa 

brasileira, ampliando a cooperação científica 

com empresas, Instituições de Educação 

Superior - IES e demais Instituições Científicas e 

Tecnológicas - ICTs; 

 

14.14) estimular a pesquisa científica e de 

inovação e promover a formação de recursos 

humanos que valorize a diversidade regional e a 

biodiversidade dos biomas capixabas, bem como 

a gestão de recursos hídricos para superação dos 

efeitos da seca e garantia da sustentabilidade 

socioambiental; 

 

14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito 

das IES e das ICTs, de modo a incrementar a 

inovação e a produção e o registro de patentes; 

 

14.16) estimular a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu em regime de alternância 

para professores em exercício nas escolas do 

campo, indígenas e quilombolas;    
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14.17) fomentar e assegurar a formação de 

professores, viabilizando a concessão de bolsas e 

licenças para estudo. 

 

META 15 - Garantir, em regime de colaboração 

entre a União, Estado e os Municípios, no prazo 

de 1 (um) ano de vigência deste PEE, política 

nacional de formação dos profissionais da 

educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

 

Estratégias: 
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano 

estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais da 

educação e da capacidade de atendimento, por parte 

de instituições públicas e comunitárias de educação 

superior existentes no Estado e Municípios e defina 

obrigações recíprocas entre os partícipes; 

 

15.2) divulgar o financiamento estudantil a 

estudantes matriculados (as) em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor 

pela docência efetiva na rede pública de educação 

básica; 

 

15.3) apoiar a ampliação do programa permanente de 

iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação 

de profissionais para atuar no magistério da educação 

básica; 

 

15.4)  participar da consolidação de plataforma 

eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação, bem como para divulgar e 

atualizar seus currículos eletrônicos; 

 

15.5) fomentar programas específicos de formação 

para profissionais da educação das escolas do campo 

e de comunidades indígenas e quilombolas, em 

educação socioambiental, diversidades e educação 

especial;   

 

15.6) apoiar a reforma curricular dos cursos de 

licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de 

forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) 

estudante, dividindo a carga horária em formação 

geral, formação na área do saber e didática específica 

e incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação, em articulação com a 

base nacional comum dos currículos da educação 

básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 

do PNE; 

 

 

15.7) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos 

cursos de formação de nível médio e superior dos 

profissionais da educação, visando ao trabalho 

sistemático de articulação entre a formação 

acadêmica e as demandas da educação básica; 

 

 

15.8) implementar, junto às IES públicas, cursos e 

programas especiais para assegurar formação 

específica na educação superior, nas respectivas áreas 

de atuação, aos docentes com formação de nível 

médio na modalidade normal, não licenciados ou 

licenciados em área diversa da de atuação docente, 

em efetivo exercício; 

15.9) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível 

médio e tecnológicos de nível superior destinados à 

formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) 

profissionais da área administrativa na educação; 

 

15.10)  participar da política nacional de formação 

continuada para os (as) profissionais da educação de 

outros segmentos que não os do magistério, 

construída em regime de colaboração entre os entes 

federados; 

 

15.11) participar do programa de concessão de bolsas 

de estudos para que os professores de idiomas das 

escolas públicas de educação básica realizem estudos 

de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham 

como idioma nativo as línguas que lecionem; 

 

15.12) apoiar o desenvolvimento de modelos de 

formação docente para a educação profissional que 

valorizem a experiência prática, por meio da oferta, 

nas redes federal e estadual de educação profissional, 

de cursos voltados à complementação e certificação 

didático-pedagógica de profissionais experientes. 

 

META 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 

90% (noventa por cento) dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PEE, e 

garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação 

básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

 

Estratégias: 

 

16.1) elaborar, em regime de colaboração, o 

planejamento estratégico para dimensionamento da 

demanda por formação continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das instituições públicas 

de educação superior, de forma orgânica e articulada 

às políticas de formação do Estado e dos Municípios; 
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16.2) participar da política nacional de formação e 

promover políticas de formação para professores e 

professoras da educação básica; 

 

16.3) participar na composição de acervo de obras 

didáticas, paradidáticas e de literatura e de 

dicionários, e programa específico de acesso a bens 

culturais, incluindo obras e materiais produzidos em 

Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem 

disponibilizados para os professores e as professoras 

da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da 

cultura da investigação; 

 

16.4) participar da consolidação e utilizar portal 

eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e 

das professoras da educação básica; 

16.5) apoiar e ampliar a oferta de bolsas 

de estudo para pós-graduação dos professores e 

das professoras e demais profissionais da 

educação básica; 

 

16.6) fortalecer a formação dos profissionais da 

educação das escolas públicas de educação 

básica, por meio da implementação das ações do 

plano nacional do livro e leitura e da instituição 

de programa estadual de disponibilização de 

recursos para acesso a bens culturais pelo 

magistério público.    

 

META 17 - Valorizar os (as) profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica 

de forma a equiparar seu rendimento médio ao 

dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do quinto ano de vigência 

deste PEE. 

 

Estratégias: 

 

17.1) participar do fórum permanente, 

constituído por iniciativa do Ministério da 

Educação, com representação da União, do 

Estado, dos Municípios e dos trabalhadores da 

educação, para acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério público da 

educação básica; 

 

17.2) constituir como tarefa do fórum 

permanente o acompanhamento da evolução 

salarial por meio de indicadores da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 

periodicamente divulgados pelo IBGE; 

 

17.3) implementar e ou reestruturar no âmbito do 

Estado e dos Municípios, planos de Carreira para 

os (as) profissionais do magistério das redes 

públicas de educação básica, observados os 

critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de 

julho de 2008; no que tange a hora atividade e a 

aplicação da remuneração da lei do piso na 

carreira; 

 

17.4) fiscalizar a ampliação da assistência 

financeira específica da União aos entes 

federados na implementação de políticas de 

valorização dos (as) profissionais do magistério, 

em particular o piso salarial nacional 

profissional; 

 

17.5) equiparar, gradualmente, ao rendimento 

médio dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do quinto 

ano de vigência deste PEE; 

 

17.6) implantar, gradualmente, a jornada de 

trabalho em um único estabelecimento escolar; 

 

META 18 - Assegurar, no prazo de 2 (dois) 

anos, a existência de planos de Carreira para os 

(as) profissionais da educação básica e superior 

pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de Carreira dos (as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência 

o piso salarial nacional profissional, definido em 

Lei Federal, nos termos do inciso VIII do art. 

206 da Constituição Federal. 

 

Estratégias: 

 

18.1) estruturar as redes públicas de educação 

básica de modo que, até o oitavo ano de vigência 

deste PEE 90% (noventa por cento), no mínimo, 

dos respectivos profissionais do magistério e 

50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais da educação não 

docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e estejam em exercício nas 

redes escolares a que se encontrem vinculados; 

 
18.2) implementar, nas redes públicas de educação 

básica e superior, acompanhamento dos profissionais 

iniciantes, supervisionados por equipe de 

profissionais experientes, a fim de fundamentar, com 

base em avaliação documentada, a decisão pela 

efetivação após o estágio probatório e oferecer, 

durante esse período, curso de aprofundamento de 

estudos na área de atuação do (a) professor (a), com 

destaque para os conteúdos a serem ensinados, e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

 

 

18.3) prever, no plano de Carreira dos profissionais 

da educação do Estado, licenças remuneradas e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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incentivos para qualificação profissional, inclusive 

em nível de pós-graduação stricto sensu, incluindo a 

progressão funcional associada à qualificação 

profissional por cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento; 

 

 

18.4) participar, anualmente, em regime de 

colaboração com o governo federal, do censo dos (as) 

profissionais da educação básica de outros segmentos 

que não os do magistério;  

 

18.5) considerar as especificidades socioculturais das 

escolas do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas no provimento de cargos efetivos para 

essas escolas; 

18.6) estimular a existência de comissões 

permanentes de profissionais da educação dos 

sistemas de ensino, para subsidiar os órgãos 

competentes na elaboração, reestruturação e 

implementação dos planos de Carreira. 

 

META 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 

(dois) anos, para a efetivação da gestão democrática 

da educação, associada a critérios técnicos e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico 

da União para tanto. 

 

 

Estratégias: 

 

19.1) elaborar legislação específica que 

regulamente a matéria na área de sua 

abrangência, respeitando a legislação nacional; 

19.2) fomentar  a ampliação dos programas de 

apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social 

do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos 

(às) representantes educacionais em demais 

conselhos de acompanhamento de políticas 

públicas, garantindo a esses colegiados recursos 

financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas 

à rede escolar, com vistas ao bom desempenho 

de suas funções; 

 

19.3) apoiar o Fórum Permanente de Educação, 

responsável por coordenar as conferências 

estaduais, bem como efetuar o acompanhamento 

da execução deste PEE;  

 

19.4) estimular, em todas as redes de educação 

básica, a constituição e o fortalecimento de 

grêmios estudantis e associações de pais, 

assegurando, inclusive, espaços adequados e 

condições de funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica com os 

conselhos escolares, por meio das respectivas 

representações; 

 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento 

de conselhos escolares, inclusive nas escolas do 

campo, indígenas e quilombolas, considerando 

as suas especificidades, e conselhos municipais 

de educação, como instrumentos de participação 

e fiscalização na gestão escolar e educacional, 

inclusive por meio de programas de formação de 

conselheiros, assegurando condições de 

funcionamento autônomo; 

 

19.6) estimular a participação e a consulta de 

profissionais da educação, estudantes e seus 

familiares na formulação dos projetos político-

pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na avaliação 

de docentes e gestores escolares; 

 

19.7) favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

nos estabelecimentos de ensino; 

 

19.8) participar das políticas de formação 

nacional e desenvolver política de formação 

continuada para gestores escolares; 

19.9) estabelecer estrutura de gestão 

qualificada considerando as especificidades 

das escolas do campo, indígenas e 

quilombolas; 

 

 
19.10) estimular e apoiar os municípios a 

criarem seus sistemas de ensino. 

 

 

META 20 - Ampliar o investimento público em 

educação pública de forma a atingir, com o apoio 

da União, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 

cento) do Produto Interno Bruto - PIB Estadual 

no 5
o
 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do 

PIB ao final do decênio. 

 

 

Estratégias: 

 

20.1) garantir fontes de financiamento 

permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 

etapas e modalidades da educação básica, observando 

as políticas de colaboração com a União e os 

Municípios, em especial as decorrentes do art. 60 do 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 

do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e 

do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a 

atender suas demandas educacionais à luz do padrão 

de qualidade nacional; 
 

20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de 

acompanhamento da arrecadação da contribuição 

social do salário-educação; 

 

20.3) destinar à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos 

recursos vinculados nos termos do art. 212 da 

Constituição Federal, na forma da lei específica, 

a parcela da participação no resultado ou da 

compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural e outros recursos, com a 

finalidade de cumprimento da meta prevista 

no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição 

Federal; 
20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que 

assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

transparência e o controle social na utilização dos 

recursos públicos aplicados em educação, 

especialmente a realização de audiências públicas, a 

criação de portais eletrônicos de transparência e a 

capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, com 

a colaboração entre o Ministério da Educação, as 

Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios 

e os Tribunais de Contas da União, do Estado e dos 

Municípios; 

 

 

20.5) colaborar com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, na 

realização de estudos e acompanhamento regular dos 

investimentos e custos por aluno da educação básica 

e superior pública, em todas as suas etapas e 

modalidades; 

 

 

20.6) adotar o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões mínimos 

estabelecidos na legislação educacional e cujo 

financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo 

de ensino-aprendizagem e será, 

progressivamente, reajustado até a 

implementação plena do Custo Aluno Qualidade 

- CAQ; 

 

20.7) fiscalizar a implementação do Custo Aluno 

Qualidade - CAQ como parâmetro para o 

financiamento da educação de todas as etapas e 

modalidades da educação básica, a partir do 

cálculo e do acompanhamento regular dos 

indicadores de gastos educacionais com 

investimentos em qualificação e remuneração do 

pessoal docente e dos demais profissionais da 

educação pública, em aquisição, manutenção, 

construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino e em 

aquisição de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar; 

 

20.8) acompanhar o CAQ definido pelo 

Ministério da Educação – MEC; 

 

20.9) participar da articulação do sistema 

nacional de educação em regime de colaboração 

com o Estado, a União e os Municípios, com 

equilíbrio na repartição das responsabilidades e 

dos recursos; 

 

20.10) fiscalizar e cobrar da União a 

complementação de recursos financeiros para 

atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do 

CAQ, instituído na forma da Lei; 

 

 

20.11) acompanhar o processo de aprovação da 

Lei de Responsabilidade Educacional, 

assegurando padrão de qualidade na educação 

básica, em cada sistema e rede de ensino, aferido 

pelo processo de metas de qualidade aferidas por 

institutos oficiais de avaliação educacionais e 

fiscalizar o seu cumprimento no Estado; 

 

 

20.12) acompanhar a definição dos critérios para 

distribuição dos recursos adicionais dirigidos à 

educação ao longo do decênio, que considerem a 

equalização das oportunidades educacionais, a 

vulnerabilidade socioeconômica e o 

compromisso técnico e de gestão do sistema de 

ensino, a serem pactuados na instância prevista 

no § 5º do art. 7º da Lei nº 13.005/2014; 

 

 

20.13) instituir o regime de colaboração entre 

Municípios, Estado e União na forma prevista no 

Art. 70 da Lei nº 9394/96; 

 

20.14) qualificar a gestão do Estado e dos 

Munícipios para melhorar e ampliar a capacidade 

de recebimento e aplicação dos recursos federais; 

 

20.15) estabelecer e articular ações de 

financiamento compartilhado de politicas 

intersetoriais. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

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

 

 

EMENDAS APRESENTADAS PELOS DEPUTADOS E DEPUTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 

0189/2015 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
- 
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ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 

 
CORREGEDOR GERAL: Deputado HUDSON 

LEAL 

16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 

DATA: 09.06.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 
PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIADA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 

 

B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Discussão e votação das seguintes matérias: 

Não há. 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado RODRIGO COELHO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada RAQUEL 

LESSA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13h30min  

 

PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período 

 

2 - ORDEM DO DIA 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 12/14 - 

Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATOR: Deputado Raquel Lessa 

EMENTA: Altera o caput do artigo 2º da Lei 

Complementar nº 425/2007, que autorizou o Poder 

Executivo a realizar contratação temporária de 

pessoal para atender às necessidades emergenciais 

do Instituto de Atendimento Socioeducativo do 

Espírito Santo - IASES. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 02/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 09/06/2015 

PROJETO DE LEI 270/14 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Freitas 

RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 

EMENTA: Altera o art. 39 da lei nº 7.943/2004, que 

dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos e dá outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2015 

PRAZO DO RELATOR: 19/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 26/05/2015 

PROJETO DE LEI 02/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 

EMENTA: Fica proibido, em todo o território do 

Estado do Espírito Santo, o ingresso e permanência 

no interior de  boates, cinemas, teatros, clubes, 

estádios, escolas de samba e estabelecimentos 

assemelhados, de pessoas  portadoras de 

qualquer tipo de arma. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 02/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:    09/06/2015 

PROJETO DE LEI 17/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 

EMENTA: Proíbe nos veículos de transporte 

coletivo públicos urbanos e semiurbanos, o uso de 

cartões, sistemas  biométricos e outros 

mecanismos capazes de restringir o gozo, pelo idoso, 

do direito à gratuidade. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 09/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/06/2015 

PROJETO DE LEI 173/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a identificação do corretor 

de imóveis intermediário na compra e venda de 

imóveis, a título oneroso e dá outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2015 
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PRAZO DO RELATOR: 09/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/06/2015 

PROJETO DE LEI 191/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

RELATOR: Deputado Raquel Lessa 

EMENTA: Institui o Dia do Anestesista no Espírito 

Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 09/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/06/2015 

PROJETO DE LEI 194/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Freitas 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Assegura o direito ao parto humanizado 

nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado e 

dá outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 09/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/06/2015 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 04/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

RELATORA: Deputado Raquel Lessa 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Pedro Luiz Ferro. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 09/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/06/2015 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 

EMENTA:   Acrescenta  parágrafo ao artigo 143 da 

Resolução nº 2.700/2009, que dispõe sobre admissão 

de proposições 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 02/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 09/06/2015 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 23/15 - Análise 

Técnica 

AUTORA: Deputado Eliana Dadalto 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Altera a redação do inciso X do artigo 

40 e do artigo 50-A da Resolução nº 2700 de 

15/07/2009 - Regimento Interno, para incluir o termo 

Socioeducação na Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2015 

PRAZO DO RELATOR: 09/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/06/2015 

 

3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 

 

Obs: Pauta gerada em 02/06/2014, às 14:40 horas, 

sujeita a alteração até a data da próxima reunião.  

 

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

TOMADA DE CONTAS 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado 

EUCLERIO SAMPAIO  

MEMBROS:  Deputado ALMIR VIEIRA 

Deputado EDSON MAGALHÃES 

Deputado FREITAS  

Deputado HUDSON LEAL 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”   

DATA: 08/06/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO – ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

1- Ofício 200094/2015, do BNDES, comunicando a 

liberação de recursos financeiros para o Estado do 

Espírito Santo – Valor total R$ 36.195.754,87. 

 

2- Ofício 100/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo e Regime especial de Obrigações 

Acessória – REOA, que relaciona: 

REOA Nº 013/2015 – Beneficiária: RIO DE 

JANEIRO REFRESCOS Ltda.  

 

3- Ofício 099/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo e Regime Especial de Obrigações 

Acessória – REOA, que relaciona: 

REOA Nº 006/2015 – Beneficiária: RIO DOCE 

RÁDIO FM Ltda.  

REOA Nº 007/2015 – Beneficiária: RÁDIO FM 102 

Ltda.  

REOA Nº 008/2015 – Beneficiária: A GAZETA DO 

ESPÍRITO SANTO RADIO E TV Ltda.  

REOA Nº 009/2015 – Beneficiária: S/A A GAZETA  

REOA Nº 010/2015 – Beneficiária: SISTEMA 

NORTE DE RÁDIO Ltda.  

REOA Nº 011/2015 – Beneficiária: TELEVISÃO 

CACHOEIRO Ltda.  

REOA Nº 012/2015 – Beneficiária: SISTEMA 

NORTE DE RÁDIO E TELEVISÃO Ltda.  
 

4- Ofício 078/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópia do extrato do Termo 

de Acordo INVEST-ES, que relaciona: 

Termo de Acordo INVEST-ES Nº 356/2015 – 

Beneficiária: AGRINOR AGRO INDÚSTRIA 

NORTE Ltda. 

 

5- Ofício 090/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópia do extrato do Termo 

de Acordo INVEST-ES, que relaciona: 
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Termo de Acordo INVEST-ES Nº 298/2013 – 

Beneficiária: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ 

Ltda. 

6- Ofício 067/2015, do  Instituto Jones Santos Neves, 

informando a celebração de Convênio que especifica: 

Convênio nº 001/2015 – Jaguaré/ES – objeto: 

melhoria do serviço de coleta de resíduos sólidos 

urbanos.  

 

7- Processo Administrativo nº 152042/2015, da 

Secretaria de Estado da Fazenda, encaminhando 

cópia da republicação do “Demonstrativo da 

Disponibilidade de Caixa”, relativo ao consolidado 

de todos os Poderes  e ao Poder Executivo. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2014 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Assegura Defensores Públicos em todas as 

unidades jurisdicionais – Defensoria Pública para 

todos. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2014 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Assegura Defensores Públicos em todas as 

unidades jurisdicionais – Defensoria Pública para 

todos. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 11/05/2015 

Prazo do Relator: 22/06/2015 

Prazo da Comissão: 30/06/2015 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

. Não houve no período 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

. Não houve no período 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 339/2013  

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Dispõe sobre permissão para embarque e 

desembarque de usuário do Sistema TRANSCOL 

forra do ponto de ônibus nos horários em que 

especifica. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Pedido de Vista: Deputado Freitas  

Entrada na Comissão: 30/04/2015 

Prazo do Relator: 25/05/2015 

Prazo da Comissão: 01/06/2015 

Projeto de Lei nº 139/2014 - Análise de Mérito  

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Reconhece o distrito de São Pedro do 

Itabapoana localizado no Município de Mimoso do 

Sul, como a Capital Estadual da Sanfona e da viola. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 12/03/2015 

Prazo do Relator: 06/04/2015 

Prazo da Comissão: 20/04/2015 

 

Projeto de Lei nº 266/2011 - Análise de Mérito  

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Declara a criação artística dos tapetes de 

Corpus Christi como patrimônio imaterial do Estado 

do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 30/03/2015 

Prazo do Relator: 20/04/2015 

Prazo da Comissão: 27/04/2015 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputada LUZIA TOLEDO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado BRUNO 

LAMAS 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário“Rui Barbosa” 

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12h30min  

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA 

REUNIÃO: Ordinária 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  
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DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 09:00 h 

 

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofício GDEM nº 058/15 do Deputado Erick 

Musso justificando sua ausência na Reunião 

Ordinária desta Comissão do dia 19/05; 

 

- Email do Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde, Dr. Itamar Francisco Teixeira, solicitando 

cópia do relatório da Audiência Pública realizada por 

esta Comissão, no dia 14 de maio, no Município de 

Linhares; 

 

- Ofício nº 317/2015 do Dr. Marco Antônio Rocha 

Pereira, 1º Promotor de Justiça Cível de Viana, 

encaminhando para conhecimento, cópia do 

procedimento MP 25116/2014 que tratou sobre a 

sugestão de implantação do Programa de Erradicação 

do Tabagismo no Ministério Público Estadual. 

 

- Convite da Secretaria de Estado da Saúde para o 

Seminário de Planejamento Estratégico da SESA, 

nos dias 28 e 29 de maio, das 8 às 18h, no auditório 

302 da UNESC, na Av. Talma R. Ribeiro, 41, Portal 

de Jacaraípe, Serra – ES. 

 

- Ofício nº 65/2015 do Presidente da Câmara 

Municipal de Linhares, Milton Simon Baptista, 
informando que o esgoto sanitário daquela Câmara 

encontra-se devidamente ligado a rede coletora, tendo 

como destinação final a ETE – Estação de 

Tratamento de Esgoto do Bairro Aviso, anexando 

Ofício 66/2015 do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto, que confirma tal informação.  

 

- Convite do Comitê Estadual de Mobilização 

Social contra a Dengue, para participar da Reunião 

Ordinária, no dia 26/05/15, às 9h, no auditório da 

SESA. 

- Ofício do Deputado Hudson Leal solicitando que 

esta Presidência peça a Secretaria Estadual de Saúde 

que solicite as OS – Organizações Sociais, que 

prestam serviços para a SESA, que encaminhem seus 

estatutos/contratos sociais para a Comissão de Saúde 

da ALES.  

 

- Ofício nº 29/2015 do Presidente da Câmara 

Municipal de Linhares, Itamar Francisco 

Teixeira, reiterando o pedido de cópia do relatório da 

Audiência Pública realizada no dia 14 de maio, já 

solicitada por email. 

- Ofício nº 186/2015 da Deputada Eliana Dadalto 

agradecendo atenção dispensada a ela 9por esta 

Comissão e informando que sua equipe estará 

prestigiando o evento “Mutirão de Combate ao 

Fumo”. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Não houve no período  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Não houve no período 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

 

Não houve no período 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

 

Não houve no período 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 

Projeto de Lei nº 278/2014 - Análise de Mérito 

Autora: Deputada Janete de Sá  

Ementa: Institui o pagamento de meia entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos portadores de câncer. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada: na Comissão: 13/05/2015 

Prazo do Relator: 26/05/2015 

Prazo da Comissão: 02/06/2015 

 

Deliberar sobre a visita da Sr.ª Patricia Krug, 

Artista Plástica, na Reunião Ordinária do dia 23 

de junho, que fará uma palestra nominada “Eu 

interior” sobre o “Dia Mundial da 

Conscientização da Esclerodermia (Esclerose 

Sistêmica Progressiva)”, enfermidade da qual é 

portadora, que é comemorado no dia 29 de 

junho. 

 

Deliberar sobre a vinda dos Consórcios de 

Saúde na Reunião Ordinária. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

 
Fica transferida para o dia 18 de junho, às 15h, a 

Audiência Pública sobre o “Sistema de Saúde do 

Município de Anchieta”, que seria realizada no dia 

11 de junho, na Câmara Municipal de Anchieta, que 

tem como proponente o Deputado Almir Vieira. 

 

Pauta atualizada no dia 02/06/2015, às 15:58 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado NUNES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado  PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário  “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro” 

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13:30 
 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Of. S/N do Senhor Sebastião Sabino de Souza, 

Vereador do Município de Serra, convidando os  

Senhores Deputados que compõe esta Comissão para 

participarem da Audiência Pública com o tema: “A 

Não Redução da Maioridade Penal e a Defesa dos 

Direitos dos Adolescentes e Jovens na Serra” que 

será realizada no dia 15/05/2015, às 14h, no Plenário 

da Câmara de Serra.  

 

Of. S/N do Senhor Hermes Freitas Filho, Vereador 

do Município de Viana, convidando os Senhores 

Deputados que compõe esta Comissão para 

participarem da Audiência Pública com o tema: 

“Violência Doméstica e Familiar no Município de 

Viana” que será realizada no dia 03 de junho do 

corrente, ás 19h, no Auditório do Teatro Municipal 

de Viana. 
 

Processo Administrativo Nº151861/2015 – do 

Comando de Polícia Ostensiva Especializada, 

informando a esta Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos, que a Operação Policial 

Militar de Reintegração de Posse do lote esbulhado, 

localizado na Rua 7, lado Norte, Guriri-São 

Mateus/ES,  ocorrerá no dia 28/05/2015, às 7 horas. 

Processo Administrativo nº082263/2008 – da 

senhora Neuza Maria Dariva, encaminhando cópias 

da documentação sobre inquérito policial de seu 

irmão Romildo Dariva, e solicita proteção. 
 

Processo Administrativo nº151456/2015 – da 

Ordem dos Advogados do Brasil- ES, encaminhando 

cópia de documentação recebida, OF/DHPP/FORÇA 

TAREFA/ Nº 484/15, para conhecimento e adoção 

das medidas cabíveis. 

 

Processo Administrativo nº140774/2014 – do 

Senhor Jario Torres, encaminhando denúncia sobre 

transferência de presos. 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 12 /2015  

AUTOR: Deputado Hudson Leal  

EMENTA: Torna obrigatória a reserva de mesas e 

cadeiras para portadores de necessidades especiais, 

idosos e gestantes nas praças de alimentação dos 

shoppings centers e restaurantes. 

 

PROJETO DE LEI Nº 115 /2015  

AUTOR: Deputado Dary Pagung  

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

cumprimento de regras de segurança aos 

estabelecimentos comerciais e congêneres que 

disponham de áreas de lazer para o público infantil, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

PROJETO DE LEI Nº 126 /2015  

AUTOR: Deputado Nunes 

EMENTA: Institui a Semana Estadual do Índio, a ser 

comemorada, anualmente, no período de 12 a 19 de 

abril. 

 

PROJETO DE LEI Nº 376/2013 AUTOR: 

Deputado Freitas 

EMENTA: Dispõe sobre a proibição do fechamento 

total das unidades de supermercados e/ou 

estabelecimentos comerciais similares, no Estado, aos 

domingos e feriados. 

 

PROJETO DE LEI Nº 96/2015 AUTOR: Deputado 

Da Vitória 

EMENTA: Institui o Dia Estadual do Ouvidor no 

Espírito Santo. 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

2/2015  

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Altera o art.1º do Decreto Legislativo 

nº29/2014 que concedeu o título de cidadã Espírito-

Santense à Sra. Michelle Meira Costa. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

3/2015  

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Wagner Medeiros Junior. 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14 /2015  

AUTOR: Mesa Diretora 

EMENTA: Acrescenta dispositivo à Resolução nº 

2.219, de 15.12.2004, que criou a Escola do 

Legislativo no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo e à Resolução nº 3.637, de 

10.12.2013, que instituiu o Regimento Interno da 

Escola do legislativo “Antônio José Miguel Feu 

Rosa”. 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
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PROJETO DE LEI Nº 13/2015  

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre regras de cancelamento de 

cartões de crédito através de caixas eletrônicos e sites 

e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Nunes  

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/04/2015 

PRAZO DO RELATOR:        26/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      02/06/2015 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 66/2015  

AUTOR: Deputado Pastor Marcos Mansur 

EMENTA: Dispõe sobre o cadastro e acesso de 

pessoas a boates e casas de espetáculos e dá outras 

providências. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 28/04/2015 

PRAZO DO RELATOR:        26/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      02/06/2015 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1/2015  

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Ismael Teixeira da Silva. 

RELATOR: Deputado Dary Pagung  

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/05/2015 

PRAZO DO RELATOR:        26/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      02/06/2015 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2015  

AUTOR: Deputado Nunes 

EMENTA: Altera o inciso III do artigo 52 do 

Regimento Interno, que dispõe competência da 

Comissão de Cidadania. 

RELATOR: Deputado Sergio Majeski  

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/05/2015 

PRAZO DO RELATOR:        26/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      02/06/2015 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Deliberar a ABDH - (Academia Brasileira de 

Direitos Humanos), para realizar o lançamento do 

livro sobre Direito Ambiental em homenagem ao 

Instituto Terra, no dia 17 do corrente, às 19  horas, 

no Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1/2015  

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Ismael Teixeira da Silva. 

RELATOR: Deputado Dary Pagung  

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/05/2015 

PRAZO DO RELATOR:        26/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      02/06/2015 

 

 

PROJETO DE LEI  Nº 66/2015  

AUTOR: Deputado Pastor Marcos Mansur 

EMENTA: Dispõe sobre o cadastro e acesso de 

pessoas a boates e casas de espetáculos e dá outras 

providências. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 28/04/2015 

PRAZO DO RELATOR:        26/05/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      02/06/2015 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Amaro Neto 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado Nunes  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro”  

DATA: 08/06/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

 HORÁRIO:  09:30 horas 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AO RELATOR: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Presença do Senhor José Sales Filho – Secretário de 

Estado do Turismo, para explanar sobre “Programas 

Desenvolvidos pela Secretaria de Turismo do Estado”. 

 

Obs.: Pauta gerada às 10:00 horas do dia 03 de junho do 

corrente, sujeita a alterações até a hora da reunião. 



152 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 03 de junho de 2015 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURA, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

PRESIDENTE: Deputado SERGIO MAJESKI 

VICE-PRESIDENTE: Deputado NUNES 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro” 

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12:30 horas 

 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer.  

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 

Pauta gerada no dia 02 de junho de 2015, às 

18h00min, sujeita a alterações até a hora do início 

da reunião. 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado EDSON 

MAGALHÃES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS  

MEMBROS: Deputado ERICK MUSSO 

Deputado DOUTOR HÉRCULES 

Deputado RODRIGO COELHO  

REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 08/06/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira      

HORÁRIO: 10horas 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES:  

 

Presença do Senhor: 

 

Sérgio Gianordoli, Diretor Geral da Superintendência 

dos Projetos de Polarização Industrial -  SUPPIN 

 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GILSINHO 

LOPES 

MEMBRO EFETIVO: Deputado(a). Definição do 

art. 71, § 2º do Regimento Interno. 

Dep.ª RAQUEL LESSA (SDD) 

Membros Suplentes: DEP. FREITAS (PSB) 

Dep. SERGIO MAJESKI (PSDB) 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “DEPUTADA JUDITH LEÃO 

CASTELLO RIBEIRO” 

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10:00 

 

PAUTA DA 8ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  



Vitória-ES, quarta-feira, 03 de junho de 2015 Diário do Poder Legislativo - 153 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

 

CPI DA MÁFIA DOS GUINCHOS 
 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS 

RELATOR: Deputada JANETE DE SÁ 

REUNIÃO: 6ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 

DATA: 08/06/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

 

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

152055/2015, do Senhor Paulo Marques da 

Purificação, requerendo juntada de procuração, 

assento ao lado de seus clientes e voz para levantar 

questões de ordem junto a esta CPI.  

 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

152018/2015, do Sindicato dos Servidores das 

Guardas Municipais, solicitando a substituição do 

Presidente desta CPI. 

 

- OFÍCIO/JUCEES/SG/Nº0673/2015, da Junta 

Comercial do Espírito Santo, em resposta ao 

OF/CPI Nº141/2015 desta CPI. 
 

2 - COMUNICAÇÕES: 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

CONVOCADOS: 

 

Agentes de Trânsito Municipais de Vitória-ES. 

 

Convidados: 

Eduardo Dias Amorim - Presidente do Sindicato dos 

Servidores das Guardas Civis Municipais e dos 

Agentes Municipais de Trânsito de Estado do 

Espírito Santo – SIGMATES. 

José Estevão Gomes 

Nelison Miranda Dos Santos - Empresário 

 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PASTOR 

MARCOS MANSUR 

RELATOR: Deputado CACAU LORENZONI 

REUNIÃO: 11ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 09.06.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9 horas 

 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
- Não há 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Apurar suposta 

irregularidade no pagamento e sonegação de tributos 

e valores gerados nas atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural no Estado do 

Espírito Santo.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer.  

 

CONVOCADOS: 

 

Antônio Carlos de Freitas - Gerente Jurídico do 

Espírito Santo - Petrobrás 
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Edilson Altoé – Funcionário da Petrobrás 

 

Sergio Pereira Ricardo - Gerente de Arrecadação e 

Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda 

 

Claudio Penedo Madureira - Procurador-Chefe da 

Procuradoria de Petróleo, Mineração e outros 

Recursos Naturais (Ppetro) da Procuradoria Geral do 

Estado 

 

 

CPI DO SISTEMA TRANSCOL 

 

PRESIDENTE: Deputado EDSON 

MAGALHÃES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA 

RELATOR: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

REUNIÃO: 8ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Auditório “Hermógenes Lima da 

Fonseca”  

DATA: 09.06.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10 horas 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não há. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias de 

irregularidades na licitação do Sistema Transcol, na 

Câmara de Compensação e no 

direcionamento/beneficiamento das empresas vencedoras, 

conforme fartamente divulgadas pela Imprensa e em 

pronunciamentos nesta Assembleia Legislativa.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

CONVOCADOS: 

 

- Senhor ELIO CARLOS CRUZ FILHO - Advogado da 

Viação Satélite 

 

- Senhor ELIAS BALTAZAR - Diretor Executivo do 

Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da 

Grande Vitória - GV Bus 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO GRANITO E ROCHAS 
ORNAMENTAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado FREITAS 

RELATOR: Deputado DA VITÓRIA 

REUNIÃO: 8ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11h 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há 

 

2 - ORDEM DO DIA 

Não há 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Debater políticas de incentivo e 

desenvolvimento para o setor de granitos e rochas 

ornamentais do Estado do Espírito Santo. 

 

CONVIDADOS: 

 

Sra. Sueli Passoni Tonini – Diretora Presidente do IEMA.  

Sra. Rosa Eurídice de Oliveira – Gerente de Fiscalização 

do IEMA 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO PETRÓLEO, GÁS E 
ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado NUNES 

RELATOR: Deputado HUDSON LEAL  

REUNIÃO: 8ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 08/062015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 09 horas 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  
 

- Oficio nº. 0484/2015 do Gerente Geral da 

Unidade de Operação de Exploração e produção 

do Espirito Santo, do senhor José Luiz Marcusso, 

encaminhado Relatório da Comissão de Investigação 

de Acidente FPSO Cidade de São Mateus.  

 

- Ofício nº. 290 SIT/MT. Ministério do Trabalho e 

Emprego, do senhor Paulo Sérgio de Almeida, em 

resposta ao ofício/CEP Nº 019/2015, informando 

que as Comunicações de Acidente de Trabalho 

(CAT) constam de banco de dados a cargo do INSS, 

do Ministério da Previdência Social, e não do 

Ministério de Trabalho e Emprego. 
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- Ofício nº 01/2015 do senhor Rodrigo 

Rodrigues de Oliveira, Advogado,  da viúva do 

senhor Heleno da Silva Castelo que veio a óbito 

em decorrência da explosão no navio plataforma 

FPSO Cidade de São Mateus,  requererendo 

cópia de todos os documentos relacionados ao 

acidente.  

 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Debater e propor 

sugestões sobre a exploração de Petróleo e Gás, 

bem como a utilização de energia no Estado do 

Espírito Santo.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 
 

 

COMISSÃO ESPECIAL DA CONCESSIONÁRIA 
ECO 101 

 

PRESIDENTE: Deputado ERICK MUSSO 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

RELATOR: Deputado FREITAS 

REUNIÃO: 2ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 09/06/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18 horas 

 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

Não há. 

 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

OBJETIVO DA COMISSÃO: 

  

Discussão e Acompanhamento das Obras de 

Duplicação da BR 101 e Serviços Prestados da 

Concessionária ECO 101. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº 1093 
 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR para 8,43 (oito vírgula 

quarenta e três por cento) a partir de 

07/05/2015, na forma do artigo 108 da Lei 

Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

ASSIDUIDADE a que faz jus ELIZABETH 

MIRANDA SIMÕES, matrícula nº 201440, 

Técnico Legislativo Sênior – ETLS, referente ao 

2º decênio de 09/05/2005 a 06/05/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 1094 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR para 15% (quinze por cento) a 

partir de 17/04/2015, de acordo com artigo 106 

da Lei Complementar nº 46/94, de 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO a 

que faz jus JULIO CEZAR DE SOUZA, 

matrícula nº 203315, Técnico Legislativo Sênior 

– ETLS, da Secretaria da Assembleia. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 
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CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1095 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR para 8,43 (oito vírgula quarenta e 

três por cento) a partir de 07/05/2015, na forma do 

artigo 108 da Lei Complementar nº 46/94, o 

ADICIONAL DE ASSIDUIDADE a que faz jus 

MONICA FERREIRA PAES, matrícula nº 201376, 

Taquígrafo Parlamentar - ETP, referente ao 2º 

decênio de 09/05/2005 a 06/05/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1096 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CONCEDER para 05% (cinco por cento) a 

partir de 08/05/2015, de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 

GABRIELLE SEQUIM ZANETI, matrícula nº 

207146, Supervisor Operacional/RTV – SORTV, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1097 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 
CONFIRMAR no cargo e DECLARAR estável 

no serviço público estadual, a partir do dia 24 de maio de 

2015, o servidor DELCIO TADEU MELOTTI, 

matrícula nº 207923, no cargo efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Serviços 

Gerais/Sonorização), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 6º da 

Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma dos Artigos 

38 e 42 da Lei Complementar nº 46/1994, de acordo 

com a Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações, 

conforme o relatório conclusivo da Comissão de 

Avaliação de Estágio Probatório nos autos do 

processo administrativo nº 151047/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1098 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 de 

março de 2015, que regulamentou os critérios de avaliação 

da aptidão e capacidade do servidor nomeado para o 

exercício do cargo efetivo, e do cumprimento dos 

requisitos, para fins de aprovação em Estágio Probatório, 

aplicáveis aos servidores públicos da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, regidos pela Lei 

Complementar nº 46/1994 (e suas posteriores 

alterações), resolve: 
 

CONFIRMAR no cargo e DECLARAR estável 

no serviço público estadual, a partir do dia 26 de maio de 

2015, o servidor LEONARDO LUIZ ALVARENGA, 

matrícula nº 207861, no cargo efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Secretaria 

Legislativa/Secretaria Administrativa), na forma do 

Artigo 41 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, com a nova redação que lhe foi dada 

pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na 

forma dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme  o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151137/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 
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THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1099 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 16 

de maio de 2015, o servidor LEONARDO BINDA 

DO NASCIMENTO, matrícula nº 207927, no cargo 

efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I 

(Secretaria Legislativa/Secretaria 

Administrativa), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme  o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151027/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1100 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 24 

de maio de 2015, o servidor ALVARO ALBANI 

COSTA, matrícula nº 207956, no cargo efetivo de 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO I, na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151116/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1101 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, ESMERINA FRANCISCA 

BAZANI, do cargo em comissão de Técnico Júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, do gabinete do Deputado Cacau Lorenzoni, 

por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1102 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
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janeiro de 1994, WEVERSON VALCKER 

MEIRELES, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa, a partir de 02/06/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1103 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, BELISA CARVALHO NADER, para exercer 

o cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Cacau Lorenzoni, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 0235 

 

 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 2015, 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 

LUCIANO 

COELHO 

MATEUS 

201166 
11/05 a 

09/06/2015 
1º/06/2015 

09 (nove) dias 

restantes 

MARIA 

DAS 

GRACAS 

DE 

ANDRADE 

ABI HARB 

SANTOS 

203247 
25/05 a 

23/06/2015 
03/06/2015 

21 (vinte e um) 

dias restantes 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de junho de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 0236 

 

 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 2015, para serem gozadas 

integralmente em época oportuna, dos servidores 

abaixo relacionados: 

 

Servidores Matrícula 
Período 

marcado 
Quantidade de dias 

DARCY 

ALTOE 
208466 

08/06 a 

07/07/2015 
30 (trinta) dias 

EDMILSON 

FURTADO 

CORASSA 

208287 
08/06 a 

07/07/2015 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de junho de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 0237 
 

 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 2015, para serem gozadas 

integralmente em época oportuna, da servidora 

abaixo relacionada: 

 
Servidora Matrícula Período marcado Quantidade de dias 

KARINA 

EUZEBIO 

CERQUEIRA 

202261 
29/06 a 

28/07/2015 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

28 de maio de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 0238 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH e de 

acordo com o Art. 1º, § 14 da Lei Complementar nº 

792/2014, resolve, 

 

 TRANSFERIR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, da servidora abaixo 

relacionada. 

 

Servidora Matrícula 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade de 

dias 

SHIRLENE 

MARIA 

DIAS 

208077 
1º a 

30/06/2015 

15 a 

29/06/2015 

e de 04 a 

18/01/2016 

30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de junho de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 0239 

 

 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 2015, do servidor abaixo 

relacionado. 

 

Servidor Matrícula 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade de 

dias 

SIVALDO 

DA SILVA 

SANTOS 

204127 
1º a 

30/06/2015 

1º a 

30/07/2015 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de junho de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 0240 

 

 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 para o período de 17 a 

31/07/2015, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2015, do servidor GENECI CARDOSO 

DE OLIVEIRA, matrícula nº 205175, restando 15 

(quinze) dias para época oportuna de acordo com Art. 

1º, § 14 da Lei Complementar nº 792/2014. 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de junho de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 0241 

 

 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 Quantidade de dias 

ANGELA 

CRISTINA 

ALMANCA 

VARGAS 

PEGORETTI 

200846 
08 a 

19/06/2015 
12 (doze) dias restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

28 de maio de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 0242 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE, considerar licenciados os servidores 

deste Poder Legislativo abaixo relacionados, na forma dos 

Artigos citados pela Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, 

com base nas informações da CGRH, 

 

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 

Monica Cunha 

Castelo Pereira 

Técnico Legislativo 

Sênior 
60 129 23.03.2015 

Olivian 

Carlesso Trassi 

Leal 

Técnico em 

Comunicação 

Social 

05 109 29.04.2015 

Olivian 

Carlesso Trassi 

Leal 

Técnico em 

Comunicação 

Social 

180 137 04.05.2015 

Fernanda 

Braga 

Limondge 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
01 129 08.05.2015 

Viviane Garcia 

Cardoso 

Taquigrafo  

Parlamentar 
180 137 10.05.2015 

Fernanda 

Braga 

Limondge 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
02 129 21.05.2015 

Geana 

Modenesi 

Herzog 

Consultor 

Parlamentar 

Temático 

02 129 21.05.2015 

Aurester de 

Oliveira Souza 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
08 129 22.05.2015 

Edina Rangel 

Lourenco 
Procurador 01 129 22.05.2015 

Jorge 

Francisco de 

Oliveira 

Consultor 

Parlamentar 

Temático 

45 129 22.05.2015 
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Mariluce 

Salazar Boghi 

Taquigrafo  

Parlamentar 
01 129 22.05.2015 

Vera Taddei 

Lyra 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
01 129 22.05.2015 

Wagner 

Bourguignon 

Almeida 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
01 129 22.05.2015 

Mario Forza 
Técnico Legislativo 

Júnior 
05 129 23.05.2015 

Cleane Alaide 

de O. Monteiro 

Mansk 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
15 129 24.05.2015 

Elizangela 

Altoe Viana 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
06 142 24.05.2015 

Angela C. 

Almanca V. 

Pegoretti 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
05 129 25.05.2015 

Benildes Maria 

Pizetta 

Carvalho 

Técnico Legislativo 

Sênior 
01 129 25.05.2015 

Jamir Gibraia 

Bullus Júnior 

Coordenador Esp. 

da Esc. do 

Legislativo 

03 129 25.05.2015 

Jackeline Rosa 

Rodrigues 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
02 129 25.05.2015 

Juliano Del 

Santo de 

Oliveira 

Técnico Legislativo 

Sênior 
02 129 25.05.2015 

Karina Euzebio 

Cerqueira 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
02 129 25.05.2015 

Patricia Izabel 

R. Costa da S. 

Freire 

Técnico Legislativo 

Sênior 
01 129 25.05.2015 

Suzana 

Ferreira 

Abaurre 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
03 129 25.05.2015 

Tania Regina 

Araujo 

Técnico Legislativo 

Sênior 
01 129 25.05.2015 

Valtair da Silva 

Santos 

Consultor 

Parlamentar 

Temático 

01 129 25.05.2015 

Wilson 

Teixeira Gama 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
05 129 25.05.2015 

Antonio Luiz 

Nunes Louro 

Técnico Legislativo 

Júnior 
01 129 26.05.2015 

Andressa Dall 

Orto dos 

Santos 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
01 129 26.05.2015 

Gerusa 

Auxiliadora A 

Silva 

Técnico Legislativo 

Júnior 
01 129 26.05.2015 

Leandra F. de 

Souza Bezerra 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
01 129 26.05.2015 

Nilcelene Lube 

Machado 

Assessor Sênior de 

Secretaria 
09 129 26.05.2015 

Walkyria 

Alves Trebes 

Técnico Legislativo 

Júnior 
02 129 27.05.2015 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de junho de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

ERRATA 

 

Na Portaria nº 0195, publicada em 

18/05/2015, na parte referente a servidora CINTIA 

CANDIDO MATIAS; 

 

onde se lê: 

 

[...] 2015 [...] 

 

leia-se: 

 

[...] 2014[...] 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de maio de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

Nº 012/2012 

 

A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que dispõe o 

artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna pública a celebração do Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: EMPÓRIO CARD LTDA 

 

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do 

CONTRATO, por um período de 12 (doze) meses, com 

início no dia 05 de junho de 2015 e término no dia 04 de 

junho de 2016. 

 

VALOR: O Valor estimado deste Instrumento é a quantia 

mensal correspondente aos créditos disponíveis nos cartões 

alimentação/cartão refeição, incidindo o valor relativo à 

taxa de administração, fixa e irreajustável, de - 2,91% 

(dois inteiros e noventa e um centésimos por cento 

negativo), calculada sobre o valor do fornecimento mensal. 

 

VIGÊNCIA: Este TERMO ADITIVO entra em vigor no 

dia 05 de junho de 2015 

  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.46 

 

ATIVIDADE: 2001. 

 

PROCESSO: 142960 

 

GESTOR DO CONTRATO: TÂNIA REGINA 

ARAÚJO 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 01 de 

junho de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015 

A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo, em atendimento ao disposto no 

parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, torna pública a celebração do Termo 

Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 006/2015, 

conforme descrito abaixo: 
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CONTRATADA: DIVIGIL DISTRIBUIDORA LTDA – 

EPP 

 

OBJETO: Alteração da razão social da CONTRATADA, 

passando de DIVIGIL DISTRIBUIDORA LTDA – 

EPP, para JOCELIO PEREIRA – EPP.  

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO entra em 

vigor na data de sua assinatura. 

 

PROCESSO: 140569/2014 

 

Vitória/ES, 02 de junho de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo, em atendimento ao disposto no artigo 26 

da Lei nº 8.666/93, torna público que a Mesa Diretora 

ratificou a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

referente à contratação da empresa S/A A GAZETA 

(CNPJ nº 28.133.619/0001-93), referente ao fornecimento 

do Jornal A Gazeta para diversos setores e gabinetes da 

Ales, com base no caput do artigo 25 da citada Lei e 

Parecer da Procuradoria constante no Processo nº 

150773/2015. 

 

VALOR TOTAL: R$ 43.434,00 (quarenta e três mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais). 

 

Vitória/ES, 02 de junho de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 031/2015 

Processo nº 150775/2015 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 

que realizará Licitação, sob a modalidade de “PREGÃO 

ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 8.666/93 e 

10.520/02 e suas alterações, por meio de Sistema 

Eletrônico, para AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) 

CORDÕES PERSONALIZADOS PARA CRACHÁ, 

conforme especificação contida no Anexo I do Edital. 

 

Recebimento das Propostas até: 17/06/2015 às 14:00h. 

Abertura das Propostas:  

17/06/2015 às 14:00h. 

Início da Sessão de Disputa: 17/06/2015 às 16:00h. 

 

O Edital estará disponível no site: 

www.al.es.gov.br links: “Transparência no Legislativo”, 

“Licitações”, “Pregão Eletrônico” ou www.licitacoes-

e.com.br. 

 

Maiores informações através do e-mail: scl@al.es.gov.br 

ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-3874. 

 

Vitória/ES, 02 de junho de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

• QUARTA-FEIRA - 03.06.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 STJ: DIREITO MEU, 

DIREITO SEU. 

Nesta semana o programa mostra como fica a divisão de bens quando termina um 

relacionamento, os cuidados com o assédio moral no trabalho e as punições pra quem 

maltrata animais. 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz o tema: Dos micróbios aos mosquitos. 

08h00 

TSE: BRASIL ELEITOR Na segunda reportagem da Série “Reforma Política”, entenda o tema reeleição e suas 

mudanças no atual cenário, acompanhe como ficaria o tempo de governo para os 

diferentes cargos políticos. TSE convida sociedade civil para participar de testes 

públicos das urnas eletrônicas. O objetivo é abrir espaço para os cidadãos que 

queiram colocar à prova a segurança das urnas. Saiba como é feita a fiscalização de 

doações realizadas a partidos políticos, é preciso ficar atento às formas de doação, se 

para o partido ou para a campanha eleitoral, existem diferenças na hora de doar. 

08h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: Artesanato 

Capixaba. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

12h00 INTER-SESSÃO (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

12h15 

AÇÃO PARLAMENTAR Eliana Dadalto (PTC) opina sobre a implementação do projeto do Executivo "Escola 

Viva" e defende a adoção de equipe multidisciplinar nas escolas de tempo integral. 

Entre outros assuntos, fala sobre o trabalho à frente da Comissão de Assistência 

Social. 

13h00 

FRENTE PARLAMENTAR 

DE INVESTIGAÇÃO DO 

AUMENTO ABUSIVO DO 

PREÇO DOS 

COMBUSTÍVEIS NO ES 

(V) 

Reunião ordinária. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 

BIOGRAFIA Padre José de Anchieta foi um padre Jesuíta provincial, administrador dos Colégios 

Jesuítas do país. Fundou Anchieta, aldeia no Espírito Santo, onde passou seus últimos 

dias. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h00 

BIOGRAFIA Padre José de Anchieta foi um padre Jesuíta provincial, administrador dos Colégios 

Jesuítas do país. Fundou Anchieta, aldeia no Espírito Santo, onde passou seus últimos 

dias. 

18h15 

AÇÃO PARLAMENTAR O Deputado Marcos Bruno (PRTB) defende medidas para o desenvolvimento 

cultural no ES; opina sobre o 'Escola Viva', e destaca projetos de sua autoria, como o 

que cria a 'Empresa Amiga da Leitura'. 

18h45 
MUNICÍPIOS Conheça mais o Espírito Santo com a série Municípios que hoje traz: Água Doce do 

Norte. 

19h00 

COMISSÃO ESPECIAL 

PARA DISCUTIR AS 

DEMISSÕES NA VALE 

Reunião ordinária. 

21h34 CPI DO TRANSCOL Reunião ordinária. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 

MP COM VOCÊ A promotora de justiça Patrícia Calmon Rangel fala sobre o Plano de Mobilidade 

Metropolitana da Grande Vitória e sobre alternativas de transporte para desafogar o 

trânsito, principalmente na BR-101, que corta o município da Serra. 

22h45 

OPINIÃO O que provoca o aumento excessivo de peso na criança? Como a família pode ajudar 

no processo de reeducação alimentar? No programa Opinião,  a endocrinologista 

Keyla Zan Pope  discute  a obesidade infantil, que está se tornando um problema para 

crianças de todas as camadas sociais. 

23h15 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a vida e a carreira do artista plástico Ioannis Zavoudaskis, o Grego. 

23h45 

MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O ministro José Néri da Silveira, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 

duas ocasiões, de 1985 a 1987 e de 1999 a 2001, relembra os bastidores do 

recadastramento nacional dos eleitores realizado em 1986. 

00h15 TV CÂMARA – 

MEMÓRIA POLÍTICA 

O jornalista Tarcísio Holanda deixou Fortaleza, mulher, filhos no início dos anos 60 e 

foi para o Rio de Janeiro. Foi parte importante no movimento que estancou a 

tentativa de golpe no governo Ernesto Geisel, o que interromperia a abertura lenta e 

gradual em direção à democracia e prolongaria os “anos de chumbo”. 

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

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

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

 

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 

2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 

à hora regimental, para ensejar o início da sessão, 

comparecem os Senhores Deputados Bruno 

Lamas, Cacau Lorenzoni, Doutor Hércules, Edson 

Magalhães, Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Marcelo Santos e Sergio 

Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a 1.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Bruno 

Lamas e a 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Erick Musso)  

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Convido o Senhor Deputado Erick 

Musso a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Erick Musso lê 

Salmos, 01:01)  
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O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 

proceder à leitura da ata da quadragésima segunda sessão 

ordinária, realizada em 26 de maio de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Comparecem os Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos e  Gildevan 

Fernandes) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Ata aprovada como lida. 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 82/2015 

 

Vitória, 25 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

Encaminho a Vossa Excelência resposta, ao 

pedido de informações, formulado pela Comissão de 

Segurança, por meio do Requerimento Nº 64, de 2015, ao 

Secretario de Estado da Justiça – SEJUS, conforme 

documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Ciente. À Comissão de Segurança 

por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 83/2015 

 

Vitória, 25 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado Gilsinho 

Lopes, por meio do Requerimento Nº 10, de 2015, ao 

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SEAMA, conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 84/2015 

 

Vitória, 25 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado Gilsinho 

Lopes, por meio do Requerimento Nº 24, de 2015, ao 

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SEAMA, conforme documento em anexo. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 85/2015 

 

Vitória, 25 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado Euclério 

Sampaio, por meio do Requerimento Nº 63, de 2015, ao 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, vinculada 

à SETOP, conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 86/2015 

 

Vitória, 25 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado Bruno 

Lamas, por meio do Requerimento Nº 65, de 2015, ao 

Secretário Estadual de Saúde - SESA, conforme 

documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
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Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas por cópia. 

 Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 87/2015 

 

Vitória, 25 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado Euclério 

Sampaio, por meio do Requerimento Nº 41, de 2015, ao 

Secretario de Estadual de Transporte e Obras Públicas - 

SETOP, conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio por cópia. 

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 33/2015 

 

Institui a comenda “Jairo Maia”, concedida 

pela assembleia legislativa a profissionais 

da área da comunicação.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica instituída no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, a Comenda de 

Mérito Legislativo ”Jairo Maia” para homenagear 

profissionais que exercem atividades na área da 

comunicação. 

 

Art. 2º - Serão concedidas anualmente, até 30 

(trinta) Comendas a personalidades, em Sessão Solene da 

Assembleia Legislativa, a ser realizada no mês de maio, 

podendo ser transferida para data oportuna. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PRP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Comunicação Social é o estudo das causas, 

funcionamento e consequências da relação entre a 

sociedade e os meios de comunicação de massa – rádio, 

revista, televisão, teatro, cinema, propaganda, internet. 

Engloba os processos de informar, persuadir e entreter as 

pessoas. Encontra–se presente em praticamente todos os 

aspectos do mundo contemporâneo, evoluindo 

aceleradamente, registra e divulga a história e a influencia 

a rotina diária as relações pessoais e de trabalho. 

 Na historia da comunicação do Espirito Santo, 

jamais alguém poderá esquecer que em se tratando de 

programas de rádio, o nosso maior ícone, sem duvidas, foi 

Jairo Maia. Considerado o locutor mais amado do Espirito 

Santo, com mais de 50 anos de trabalho dedicados a radio. 

Nasceu em 1936, em Bom Jesus do Norte, sul do Espirito 

Santo. Ele fez sua historia pautada em um trabalho sério, 

honesto, usando o seu precioso tempo tentando fazer a 

vida de muito menos favorecidos um pouco melhor, em 

campanhas constantes, sempre que solicitado, com seu 

programa sempre voltado a prestação de serviços e 

entretenimento. Todo o dia começava o seu trabalho com 

uma belíssima oração, uma das coisas mais marcantes em 

sua carreira, que sempre emocionava a muitos.  

 Diante do exposto, faço votos de que os nobres 

Pares, imbuídos do mesmo propósito, unam-se na 

aprovação deste projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Publique-se. Após o cumprimento 

do art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa da Cidadania, de Cultura e de Finanças e à Mesa 

Diretora.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 34/2015 

 

Altera diversos dispositivos do 

Regimento Interno referentes ao uso da 

palavra na Fase das Comunicações. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º O artigo 119 do Regimento Interno, 

instituído pela Resolução nº 2.700, de 15.7.2009, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 119. A Fase das Comunicações 

terá duração de até trinta minutos, na 

qual será concedida a palavra aos 

Deputados que dela quiserem fazer uso, 

até o limite de cinco minutos cada um. 

 

§ 1º O uso da palavra nesta fase 

independe de prévia inscrição ou 

solicitação, cuja concessão se dará em 

conformidade com a ordem alfabética 

crescente dos nomes constantes da lista a 
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que se refere o § 2º do artigo 5º deste 

Regimento Interno. 

 

§ 2º Os nomes constantes da lista serão 

chamados na ordem definida no 

parágrafo anterior, iniciando-se pelo 

nome subsequente ao do ultimo 

chamado. 

 

§ 3º O tempo não utilizado no Pequeno 

Expediente será acrescido à fase das 

Comunicações, podendo, neste caso, sua 

duração ultrapassar os trinta minutos 

previstos no caput deste artigo. 

§ 4º O Deputado inscrito na fase das 

comunicações poderá ceder seu tempo a 

outro parlamentar, fazendo jus ao direito 

de falar nesta fase nos termos do § 1º 

deste artigo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

SERGIO MAJESKI 

PASTOR MARCOS MANSUR 

RODRIGO COELHO 

PADRE HONÓRIO 

JANETE DE SÁ 

MARCOS BRUNO 

SANDRO LOCUTOR 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução visa alterar a 

redação do artigo 119 do Regimento Interno para alterar a 

sistemática de inscrição e utilização da palavra na Fase das 

Comunicações. 

A primeira alteração proposta é para que os 

parlamentares não tenham mais que se utilizar dos 

terminais do Painel Eletrônico para registrarem suas 

inscrições visto que, com o uso deste sistema, muitos 

parlamentares não conseguem se classificar numa ordem 

que os permita fazerem uso da palavra. 

Diante deste fato, entendemos que a melhor e 

mais democrática forma de disciplinar esta prerrogativa é 

utilizando-se da ordem alfabética crescente dos nomes 

constantes da lista a que se refere o § 2º do artigo 5º do 

Regimento Interno. Com esta iniciativa, os nomes 

constantes da lista serão chamados na ordem pré-definida, 

iniciando-se pelo nome subsequente ao do ultimo 

chamado, garantindo-se, desta forma, e se aprovada nossa 

proposição, tratamento igualitário a todos os membros 

deste Poder. 

A outra alteração proposta no mesmo artigo acima 

mencionado possibilitará que os parlamentares inscritos na 

Fase das Comunicações possam ceder seu tempo a outro 

parlamentar. Esta iniciativa atende ao anseio de vários 

parlamentares que reclamam do impedimento de poderem 

ceder o seu tempo a outro colega parlamentar que, muitas 

vezes, por razões diversas, necessita mais desta 

prerrogativa. 

Em resumo, nossa proposta torna o uso da palavra 

na Fase das Comunicações mais democrático, garantindo 

este direito a todos os Deputados e também mais flexível, 

ao permitir a cessão do tempo. 

Por estas razões, esperamos poder contar com o 

apoio dos ilustres colegas para aprovação da presente 

proposição. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Publique-se. Após o cumprimento 

do art. 120 do Regimento Interno, à Comissão de Justiça e 

à Mesa Diretora.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

PROJETO DE LEI N.º 222/2015 

 

Institui o “Dia Estadual da Pesca de 

Arremesso”, a ser comemorado no dia 1º 

de junho. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituída o “Dia Estadual da Pesca de 

Arremesso”, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de 

junho, com os seguintes objetivos: 

 

I – Difusão do esporte no estado e no 

circuito nacional; 

 

II – Preservação, manutenção e 

divulgação; 

 

III – Ampliação da visibilidade desta 

modalidade esportiva. 

 

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

publicação. 

 

 Palácio Domingos Martins, 25 de maio 2015. 

 

NUNES 

AMARO NETO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A prática de esporte da pesca de arremesso já é 

uma realidade em nosso estado e nacionalmente, há 

bastante tempo. Tanto que tem uma organização em 

clubes, federações e confederações. 

A FECAPE, federação capixaba de Pesca e 

Lançamento, é um entidade fundada em 01 de junho de 

1973. Lá se vão, portanto, trinta e dois anos, três décadas 

de existência. É composta de trinta clubes com mais de 

trezentos filiados. 

A hierarquia passa pela seguinte ordem: os atletas 

são filados aos clubes, que por sua vez são filiados à 

federação e, esta, filiada à confederação. A FECAPE é 

filiada à Confederação Brasileira de pesca e Lançamento – 

Nova Pesca Brasil (CBPL – NPB). 

Os Clubes no Estado do Espírito Santo são os 

seguintes: 
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- Associação de Pescadores Amadores da 

Pedra do Bode; 

- Associação Recreativa e Esportiva 

Tubarão – AERT; 

- Aruanã Clube de Pesca e desportos 

Subaquáticos; 

- Clube de Natação e Regatas Alvares 

Cabral; 

- Clube Ítalo-brasileiro do Espírito Santo; 

- Clube de Pesca de Santo Antônio; 

- Hilal Clube de Pesca e Lançamento; 

- Tormenta Clube de Pesca e 

Lançamento. 

 

Existem duas modalidades esportivas na pesca: a 

pesca de arremesso, realizada em praias, lagos e rios e, a 

outra, denominada de lançamento que é “praticado em um 

local a seco, com estrutura semelhante aos esportes de 

lançamento de dardo, disco e martelo”. 

Os eventos esportistas são organizados pela 

Confederação, Federação e pelos Clubes filiados. 

Anualmente a CBPL-NPB realiza o campeonato brasileiro 

na modalidade pesca ou lançamento, “onde as seleções de 

todas as federações a ela filiadas são competidoras”. No 

estado, todo o ano, a FECAPE promove um campeonato 

estadual, em diversas praias de nosso estado, como forma 

de valorizar vários municípios, quando serão indicados os 

componentes do selecionado. 

Destaque para as competições realizadas pelos 

Clubes todo o ano: Clube Ítalo-brasileiro já em sua XI 

edição, realizado sempre nos últimos finais de semana do 

mês de maio, contando com a participação de mais de 60 

equipes com dois pescadores cada; e o estruturado pelo 

Hilal Clube de Pesca e Lançamento que está em sua XXIX 

edição, nos finais de semanas do mês de agosto, 

anualmente, onde participam cerca de 100 equipes de 3 

pescadores, com rebate internacional. 

Por tudo isso é que solicito aos nobres pares desta 

Casa de Leis a aprovação deste projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Agricultura, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 223/2015 

 

Altera a redação do caput do art. 16 Lei 

nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001 que 

dispõe sobre o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA, definindo seu pagamento de forma 

parcelada. 

 

Art. 1º O caput do art. 16 da Lei nº 6.999, de 27 

de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 16. O Imposto relativo aos 

veículos usados e novos poderá ser pago 

em cota única ou em dez parcelas iguais 

e sucessivas, vencendo a cota única ou a 

primeira parcela na data prevista no 

regulamento e as demais, trinta dias 

depois.” 

(...) 

 

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

publicação, produzindo efeitos a partir do ano subsequente 

à sua vigência. 

 

 Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículo 

Automotor é uma importante fonte de receita do Estado e 

representa, por outro lado, um significativo impacto no 

orçamento familiar de milhões de cidadãos capixabas. 

Consideramos que é função do legislador 

assegurar a manutenção e o aperfeiçoamento das fontes de 

receita do Estado, para que possa fazer frente a suas 

obrigações perante a população, ao mesmo tempo em que 

formula propostas e elabora leis que contribuam para 

minorar os eventuais impactos da carga tributária sobre os 

orçamentos das famílias. 

Com a presente propositura queremos cumprir 

esse duplo objetivo, na medida em que o parcelamento 

mais elástico do pagamento do IPVA certamente reduzirá 

a inadimplência, beneficiando a um só tempo o Estado, o 

contribuinte e o conjunto da população. 

Assim, com a apresentação deste projeto daremos 

ao contribuinte melhores condições de efetuar o 

pagamento do IPVA, alterando-se a Lei nº 6.999, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em seu art. 

16 cuja redação original é essa que segue: 

 

Subseção II 

 

Do Local, da Forma e do Prazo de 

Recolhimento do Imposto 

 

Art. 16. O Imposto relativo aos veículos 

usados poderá ser pago em cota única ou 

em duas parcelas iguais e sucessivas, 

vencendo a cota única ou a primeira 

parcela na data prevista no regulamento e 

a segunda, trinta dias depois. 

 

Parágrafo único. O parcelamento 

previsto no "caput" não se aplica aos 

veículos objeto de contratos de 

arrendamento, locação ou leasing. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Publique-se. Após o cumprimento 

do art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa da Cidadania, de Mobilidade Urbana e de 

Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 

10/2015 

 

Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense a Sra. Mônica Pretti Haynes. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 Fica concedido a Sra. Mônica Pretti 

Haynes o Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

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

publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nascida em 02/07/1963, no Estado do Rio de 

Janeiro, veio para o Estado do Espirito Santo, terra natal de 

sua mãe Maria Thereza Pretti Haynes em janeiro de 1978, 

após o falecimento de seu pai Allan Haynes.  

Estudou no Colégio Sacre Couer de Marie e 

passou no vestibular de direito UFES em 1982. Formada 

em direito em 1990, foi defensora pública de outubro de 

1990 a agosto de 1996, quando foi aprovada no concurso 

para analista judiciário no E. TRT da 17ª Região, onde até 

a presente data trabalha.  

Atualmente é assistente do Juiz Titular da 2ª Vara 

do Trabalho de Guarapari-ES, a primeira no estado do 

espírito santo totalmente eletrônica. Foi presidente do 

SINPOJUFES de julho de 1999 a fevereiro de 2003.  

Era presidente do SINPOJUFES quando houve 

um movimento FICA TRT em 2002. Casou-se em 1984 

com Sergio Marques Bellotti , com quem teve 2 filhos, 

Lygia Haynes Bellotti e Sergio Haynes Bellotti.  

Mãe de Lygia Haynes Bellotti, formada em 

comunicação social pela UFES, tem 29 anos é casada com 

Rodrigo Piltz e empresária no ramo de comunicação , 

sendo uma das diretoras da empresa RESULTATE e de 

Sergio Haynes Bellotti que é formado em engenharia 

ambiental pela Faesa.  

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pela Sra. Mônica Pretti Haynes é que 

se justifica a concessão do Título de Cidadão Espírito-

Santense que se objetiva conceder através deste Projeto de 

Decreto Legislativo. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Publique-se. Após o cumprimento 

do art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça 

e de Defesa da Cidadania.  

 Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA MODIFICATIVA N.º 47/2015 AO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 04/2015 

 

Modifica o inciso III do Art. 9º do 

Projeto de Lei Complementar nº 

004/2015. 

 

Art. 1º - O inciso III do Art. 9º do Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2015, passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 9º As Escolas Estaduais de que 

trata esta lei complementar contarão com 

suporte pedagógico tendo a seguinte 

composição: 

 

(...) 

 

III – auxiliares de biblioteca e 

profissional bibliotecário; 
 

(...)” 

 

Vitória, 26 de maio de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente emenda modifica o Inciso III, do 

Artigo 9º, do PLC 004/2015, substituindo “auxiliares de 

biblioteca” por “bibliotecários” como parte do suporte 

pedagógico das Escolas Estaduais participantes do “Escola 

Viva” . 

Defendemos a presença de auxiliares na 

biblioteca da escola, mas é oportuno mencionar que 

empresas públicas e privadas na tentativa de diminuir os 

custos com pessoal, têm buscado soluções paliativas para 

suas bibliotecas contratando apenas auxiliar(es). A 

presença de auxiliar(es) é fundamental para que se possa 

melhorar o atendimento ao público, mas faz-se necessária 

em conjunto a presença de um profissional bibliotecário, 

este que irá se dedicar menos a atividades mecanizadas, e 

mais a programas de incentivo à leitura junto a alunos e 

educadores. No entanto, na maioria das vezes, as escolas 

contam com apenas um funcionário responsável por 

manter o acervo atualizado, organizado e que promova 

práticas dinamizadoras de leitura. O Projeto em questão 

apresenta apenas a necessidade de contratação de 

auxiliares de biblioteca. Em face deste problema, 

propomos através desta emenda que também sejam parte 

do suporte pedagógico da “Escola Viva” os profissionais 

bibliotecários.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Junte-se ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 004/2015. 

Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

EMENDA SUPRESSIVA N.º 01/2015 

 

EXTINGUE ALÍNEAS DO ART. 2º 

DO PROJETO DE LEI N.º 196/2015. 
 

Art. 1º - Ficam extintas as alíneas “a”, “b”, “e” 

e “f” do artigo 2º do Projeto de Lei Nº 196/2015. 

 

Art. 2º. Ficam renomeadas, ordenando em ordem 

alfabética, as demais alíneas do artigo 2º do Projeto de Lei 

Nº 196/2015. 

 

Art. 3º.  ........................................ 

 

Palácio Domingos Martins, 26 de maio de 

2015. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente emenda visa tão somente, dar 

possibilidade de prosseguimento ao Projeto de Lei 

196/2015, de nossa autoria, cuja pretensão é garantir o 

mecanismo legal para minimizar a violência contra a 

Mulher no Estado do Espírito Santo, que infelizmente tem 

elevado o Estado do Espírito Santo a contabilizar a maior 

taxa de feminicídios, 11,24 a cada 100 mil. 

Contudo, pelas análises prévias feitas por esta 

Colenda Casa de Leis, o Projeto de Lei Nº 196/2015, vem 

sendo considerado inconstitucional sob a alegação de ser 

matéria privativa do Chefe do Poder Executivo, em razão 

de que estão listados no rol do artigo 2º do Projeto, 

estabelecimentos integrantes de órgão públicos que ficam 

obrigados a distribuírem exemplares da lei. 

Assim, visando a possibilidade de apreciação da 

matéria pelo Soberano Plenário desta Colenda Casa, 

estamos propondo a presente emenda supressiva, que 

erradica do texto das alíneas do artigo 2º do citado projeto, 

os estabelecimentos que entendemos como integrantes de 

órgãos públicos, ficando o rol de estabelecimentos 

privados a constarem do artigo 2º do Projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

196/2015. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

EMENDA MODIFICATIVA N.º 02/2015 

 

MODIFICA A REDAÇÃO DO 

ARTIGO 1º DO PROJETO DE LEI 

N.º 196/2015. 

 

Art. 1º - O artigo 1º do Projeto de Lei Nº 

196/2015, passa a constar com a seguinte Redação: 

 

“Art. 1º. Fica estabelecido, que 

exemplares da Lei Maria da Penha 

sejam disponibilizados em 

estabelecimentos indicados por esta lei, 

para livre consulta da população em 

todo o território do Estado do Espírito 

Santo visando o combate à violência 

contra a mulher”. 

 

Art. 2º. ................................................ 

 

Palácio Domingos Martins, 26 de maio de 2015. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – SD 

JUSTIFICATIVA 

 

A pretensão da autora é garantir o mecanismo 

legal para minimizar a violência contra a Mulher no 

Estado do Espírito Santo, que infelizmente tem elevado o 

Estado do Espírito Santo a contabilizar a maior taxa de 

feminicídios, 11,24 a cada 100 mil. 

Contudo, pelas análises prévias feitas por esta 

Colenda Casa de Leis, o Projeto de Lei Nº 196/2015, vem 

sendo considerado inconstitucional sob a alegação de ser 

matéria privativa do Chefe do Poder Executivo, em razão 

de que estão listados no rol de estabelecimentos obrigados 

a distribuírem exemplares da lei, alguns órgãos públicos. 

Assim, visando a possibilidade de apreciação da 

matéria pelo Soberano Plenário desta Colenda Casa, 

estamos propondo a presente emenda modificativa, 

modifica o texto do artigo 1º do citado projeto, excluindo 

as expressões “públicos e privados”, ficando o rol de 

estabelecimentos a constarem apenas do artigo 2º do 

Projeto. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Sandro 

Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

196/2015. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 123/2015 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 249/2014, de autoria do 

Tribunal de Justiça, oriundo da Mensagem nº 09/2014, que 

modifica a Lei Estadual nº 4.847, de 30/12/1993, alterada 

parcialmente pela Lei nº 6.670, de 15/05/2001, que regula 

o pagamento de emolumentos no Estado do Espírito Santo, 

foi lido na Sessão Ordinária do dia 12.11.2014 e publicado 

no Diário do Poder Legislativo do dia 14.11.2014, às 

páginas 03 a 05. 
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Durante sua tramitação ordinária o Projeto 

recebeu o parecer nº 009/2015 da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, com adoção de emenda, e os pareceres n
os

 

01/2015 da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos e 007/2015 da Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 

de Contas, ambos pela aprovação com adoção da emenda 

apresentada na Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 249/2014 à apreciação do Plenário que o 

aprovou na forma do parecer oral da Comissão de Justiça. 

Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto veio a esta 

Comissão para elaboração de sua Redação Final, na forma 

do artigo 212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O Regimento Interno determina que a proposição 

aprovada com emenda ou com flagrante desrespeito às 

normas gramaticais e de técnica legislativa seja submetida 

à nova votação. Cabe o exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 249/2014 foi aprovado pelo 

Plenário com a adoção da emenda apresentada na 

Comissão de Justiça, com a seguinte redação: 

 

Emenda nº 01 ao Projeto de Lei n.º 

249/2014 

 

O art. 2º do Projeto de Lei nº 249/2014, 

de autoria do Presidente do TJES, que 

modifica a Lei Estadual nº 4.847 de 

30/12/1993, passa a ter a seguinte 

redação: “Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, respeitando-se 

o disposto nas alíneas b e c do inciso 

III do caput do art. 150 da 

Constituição Federal, e os múltiplos 

em VRTE”. 
 

Com base no artigo 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal nº 

95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, e nas Normas para Padronização dos Atos 

Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral da Mesa, 

sugerimos à matéria aprovada as alterações a seguir 

destacadas em vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 123/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 

aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 249/2014, 

de autoria do Tribunal de Justiça, oriundo da Mensagem 

nº 09/2014, na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 

249/2014 

 

Modifica a Lei nº 4.847, de 30.12.1993, 

alterada parcialmente pela Lei nº 6.670, 

de 16.5.2001, que regula o pagamento de 

emolumentos no Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam inseridos os incisos VIII, IX e X na 

Tabela 11 – ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS da Lei nº 4.847, de 30.12.1993, alterada 

parcialmente pela Lei nº 6.670, de 16.5.2001, para fins de 

regulamentação da atual cobrança de EMOLUMENTOS, 

nos termos da previsão legal dos artigos 37 e 38 da Lei 

Federal nº 11.977, de 07.7.2009, com a seguinte redação: 

 

TABELA 11 

ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS 

 

(...) 

 

VIII - CERTIDÃO DIGITAL: R$ 33,19 

(EM VRTE/2014 = 13,1654) 

 

IX - PESQUISA ELETRÔNICA 

POSITIVA: R$ 3,32 (EM VRTE/2014 = 

1,3169) 

 

X - VISUALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

DA MATRÍCULA: R$ 9,96 (EM 

VRTE/2014 = 3,9508) 

 

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

publicação, respeitando-se o disposto nas alíneas b e c 

do inciso III do caput do art. 150 da Constituição 

Federal, e os múltiplos em VRTE. 

 

Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

ELIANA DADALTO 

RAQUEL LESSA 

JANETE DE SÁ 

GILDEVAN FERNANDES 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 144/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª a retirada de 

pauta do Projeto de Lei nº 107/2015, de sua autoria, que 

“Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural 

Alemã em Serra dos Pregos. 
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Sala das Sessões, 22 de maio de 2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Defiro. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 34/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que seja 

cancelada a Sessão Solene, que tem como tema “Dia 

Internacional do Meio Ambiente – Sustentabilidade e 

Desenvolvimento”, agendada para o dia 08 de junho do 

corrente ano, às 19 horas no Plenário Dirceu Cardoso. 

 

Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSDB 

 

(Comparece o Senhor Deputado Almir 

Vieira) 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a V. Ex.ª, sensível 

que é na condução dos trabalhos desta manhã de quarta-

feira, que aperte esse botãozinho que fica ao seu lado e 

convide os parlamentares que, naturalmente, devem estar 

nas dependências da Casa atendendo a lideranças que vêm 

do interior do Estado, do norte, do sul e da região serrana, 

para virem para o Plenário. V. Ex.ª conhece muito bem 

isso e sabe que não podem deixar de dar atenção. Mas 

como temos requerimentos que necessitam de quorum de, 

no mínimo, dezesseis deputados em Plenário, peço a V. 

Ex.ª que toque aquela suave campainha para despertar a 

atenção dos colegas.  

 

(Comparece o Senhor Deputado Guerino 

Zanon) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – A Presidência já pediu a nossa 

assessoria que comunique aos gabinetes dos Senhores 

Deputados que se encontram nas dependências externas do 

Plenário que adentrem ao recinto e registrem presença nos 

terminais eletrônicos. 

Em discussão o Requerimento n.º 34/2015, que 

acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação o Requerimento n.º 34/2015. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 745/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 de 29 

de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito Santo, à 

indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

drenagem e asfaltamento das ruas Dr. 

Jaíro Matos Pereira, Joseph Zgaib, 

Magnólia Águiar, João Pessoa de 

Matos, Dom Jorge de Menezes, Luiz 

Fernando Reis, Aquino Araújo, 

Diogenes Malacarne, Piratininga, 

Mato Grosso, Santa Leocádia, Santa 

Alice, Santo Onofre, Anésio 

Alvarenga, Santa Filomena, Dr. Lúcio 

Waem Pereira, Fernando Monteiro 

Lindenberg, Santa Genoveva, Santa 

Berenice no bairro Praia da Costa, no 

município de Vila Velha, em 

atendimento aos anseios dos moradores.   

 

Palácio Domingos Martins, 22 de maio de 2015. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PRP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A drenagem e asfaltamento dessas ruas há muito 

tempo tem sido reivindicadas pelos moradores, essa 

intervenção colocará fim aos transtornos em dias de chuva, 

devido ao lamaçal, e no período de seca, a poeira que 

causa danos a saúde e desconforto dos moradores.  Além 

disso, vai  melhorar as condições de tráfego na 

comunidade. Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Padre 

Honório) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Em discussão a Indicação n.º 

745/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 746/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 de 29 

de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito Santo, à 

indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

drenagem e asfaltamento das ruas 

Mário de Almeida, Adalto Santos, 

Biribazeiro, Ameixeira, Milton 

Caldeira, Antônio Régis dos Santos, 

Grajaú, Amoreira, Sereia de Itapuã, 

Curitiba, Porto Alegre, Manaus, 

Pitangueira, Limeira, Sinval Moraes, 

Anésio Boechat, Pastor Cícero 

Siqueira,  no bairro Itapuã, no 

município de Vila Velha, em 

atendimento aos anseios dos moradores.   

 

Palácio Domingos Martins, 22 de maio de 2015. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PRP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A drenagem e asfaltamento dessas ruas há muito 

tempo tem sido reivindicadas pelos moradores, essa 

intervenção colocará fim aos transtornos em dias de chuva, 

devido ao lamaçal, e no período de seca, a poeira que 

causa danos a saúde e desconforto dos moradores. Além 

disso, vai  melhorar as condições de tráfego na 

comunidade. Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Em discussão a Indicação n.º 

746/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, quero me manifestar 

com relação à Indicação n.º 746/2015, que trata de 

drenagem e asfaltamento em diversas ruas do 

Bairro Itapuã, no Município de Vila Velha, apresentada 

pelo Senhor Deputado Hudson Leal. Sugerimos aos 

colegas que a aprovemos por se tratar de uma solicitação 

do ilustre parlamentar de pavimentação de ruas no 

município onde S. Ex.ª tem sua base, que é o município de 

Vila Velha.  

Aproveito essa mesma indicação para fazer um 

pedido - tenho certeza que o governador e sua equipe têm 

sensibilidade - de liberação de recursos de pavimentação 

para o município de Cariacica. É claro que os municípios 

têm demandas. Faço uma manifestação - não no dia de 

hoje - para outras cidades que carecem também de 

investimento nessa área. Mas no caso específico, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, quero falar de Cariacica, que é 

uma Cidade enorme, com população grandiosa, mas tem o 

orçamento ainda pequeno quando o dividimos pelos mais 

de trezentos e cinquenta mil habitantes daquele município.  

Senhor  Presidente, cobro nesta Casa 

veementemente ações da prefeitura. Mas quero também 

dizer que o município não tem orçamento que garante os 

investimentos totais, sonhados por aquela sociedade que 

nesta Casa represento. Assim é feito na relação prefeitura e 

governo do Estado, peço ao governador Paulo Hartung que 

libere recursos para que a prefeitura possa pavimentar e 

realizar o sonho das pessoas que moram em ruas não 

pavimentadas, que não têm saneamento básico para que 

possam se sentir cidadãs e moradoras da Região 

Metropolitana da Grande Vitória que cresceu a passos 

largos.  

A Indicação n.º 746/2015, do Senhor Deputado 

Hudson Leal, para o Município de Vila Velha, é muito 

importante. Mas quero fazer um pedido ao governador 

Paulo Hartung a fim de que libere recursos para o 

município de Cariacica em todas as áreas, ou seja, na área 

de infraestrutura, mas que libere para melhorar a saúde que 

está um caos, que melhore os investimentos sociais no 

nosso município. O projeto Ocupação Social do governo é 

muito  

importante e Cariacica tem áreas de risco social. São 

muitas áreas e precisam ser melhor atendidas pelo governo 

do Estado e tenho certeza que com a sensibilidade desse 

governo teremos esse atendimento.  Estarei cobrando, 

fazendo o meu papel como parlamentar e defendendo a 

todos os cidadãos do Estado do Espírito Santo, mas em 

especial neste momento ao cidadão de Cariacica que 

merece todo o nosso respeito. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Continua em discussão a Indicação 

n.º 746/2015. (Pausa) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores da Casa, 

profissionais de imprensa e a todos que nos assistem, um 

bom dia. Quero parabenizar o Senhor Deputado Hudson 

Leal, mesmo porque entendo que deputado pode fazer 

indicação e o governo pode ajudar o prefeito.  

Senhor Presidente, também quero me manifestar 

sobre o Projeto de Resolução n.º 34/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que consta no 

Expediente desta sessão no item oito. No meu 

entendimento e, respeitando o pensamento de todos os 

deputados, inclusive do Senhor Deputado Enivaldo dos 
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Anjos, que é o autor do mencionado projeto, uma parte 

dele é um retrocesso para esta Casa. Com todo respeito, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, mas a quem 

interessa calar os deputados que assomam a esta tribuna, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, todos os dias para 

apontar onde estão os erros de prefeito e até do governo? 

A quem interessa? Quem chega cedo, registra e os 

primeiros são sempre os mesmos. Esse projeto quer dar 

uma rotina para beneficiar àqueles que não merecem ser 

beneficiados e calar aqueles que assomam a esta tribuna, 

Senhor Deputado Marcelo Santos, todos os dias. Isso 

beneficia àqueles prefeitos que não fazem nada e são 

denunciados desta tribuna, Senhor Deputado Guerino 

Zanon. Essa história de ordem alfabética... Temos que ver 

a quem esse projeto quer beneficiar porque ao parlamento 

não é. Com todo respeito defendo o autor do projeto, que 

sempre tem defendido a liberdade dos deputados, mas esse 

projeto, no meu modesto pensamento, é um retrocesso para 

esta Casa de Leis. Obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

(Comparecem os Senhores Deputados 

Amaro Neto e Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Continua em discussão a Indicação 

n.º 746/2015. (Pausa) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, estou satisfeito porque o 

Senhor Deputado Euclério Sampaio chegou hoje pelo 

menos querendo falar e pedindo até que pode falar do 

governo. A pergunta de S. Ex.ª é fácil de responder. Se S. 

Ex.ª  está lançando dúvida com relação a quem interessa 

pode ser que interessa ao governador ou ao Líder do 

governo querer cassar a palavra de alguém nesta Casa 

porque se não... Essa dúvida que S. Ex.ª tem, cabe ao 

governador e ao Líder do governo e a resposta tem que ser 

dada por S. Ex.
as

.  

Senhor Deputado Euclério Sampaio, V. Ex.ª já se 

considerou o esperto da digitação e por isso está todo dia 

em primeiro lugar. Isso aqui parecia mais a escolinha do 

professor Raimundo. Todo mundo chegando cedo para 

digitar a senha para poder falar.  V. Ex.ª, às 14h45min, 

veio correndo, digitou e na hora em que foi chamado não 

estava presente. Houve um consenso, um entendimento do 

Plenário para que fizesse a modificação para ser em ordem 

alfabética para que todo mundo seja beneficiado de poder 

falar e sem esse desespero de ficar correndo para chegar 

quinze minutos antes do horário para fazer essa digitação. 

V. Ex.ª pode ter certeza que quem tem interesse de calar a 

Assembleia, respondendo à sua pergunta, deve ser o 

governo ou o Líder do governo. E nós todo o tempo em 

que estivermos nesta Casa passaremos para V. Ex.ª quando 

quiser responder ou falar mal do governo porque aí V. Ex.ª 

terá a oportunidade de voltar àqueles tempos antigos 

quando era um dos destaques desta Assembleia. Hoje V. 

Ex.ª está meio acomodado, meio calado. Tem aparte, pode 

usar o aparte que vou pedir ao Senhor Deputado Edson 

Magalhães para liberar. Estou doido para fazer debate com 

V. Ex.ª até porque será um dia bom e promete. A discussão 

aqui promete e desejo que V. Ex.ª volte ao tempo antigo 

quando questionava todas as ações de governo. V. Ex.ª 

ajudou a criar a CPI do Guincho, mas não quis participar 

dela preocupado em criar problema com o governo. Eu sei 

o tanto que V. Ex.ª está com vontade de participar da CPI 

da Sonegação e não participou. 

Os dois deputados falam dez segundos cada um 

porque vai encerrar o tempo.  

 

 O Sr. Edson Magalhães - (PMDB) – Falarei só 

cinco segundos. É só para complementar o que V. Ex.ª está 

falando. Tenho outra reivindicação a fazer. Inclusive, acho 

que a Ordem do Dia deveria passar para o final da sessão e 

o Grande Expediente antes, para que os Deputados possam 

debater melhor as matérias.  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – A 

quem interessa isso, Deputado? A quem interessa calar o 

povo? 

 

 O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) – Deputado, 

quero me dirigir ao Senhor Deputado Euclério Sampaio.  

Com relação ao meu voto, será favorável ao 

projeto, já vou declará-lo. Não tem nada de a quem 

interessa. Não quero ficar nessa correria de ter que chegar. 

Chego sempre antes à Casa, mas não quero ficar na briga 

de chegar quinze minutos antes e na hora ficar brincando 

de videogame, quem vai marcar primeiro o ponto. Isso é 

bacana, tudo bem, mas não estou aqui para isso. Se der 

oportunidade a todos, se a cada sessão seis tiverem a 

oportunidade de falar, seria muito mais democrático. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Obrigado, Deputado. (Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Continua em discussão a Indicação 

n.º 746/2015. (Pausa) 

 Não havendo mais oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação a Indicação n.º 746/2015.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 747/2015 

 

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 do Espírito Santo a INDICAÇÃO 

da seguinte matéria: 
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- Continuidade da Obra da Quadra 

Poliesportiva da EEEFM Arlindo 

Ferreira Lopes, bem como a inclusão 

das arquibancadas e banheiros no 

projeto.  A escola está localizada no 

município da Serra na Rua Elias Tomas – 

Bairro Boa Vista. 

 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O município da Serra com 553,5km², possui 

476.428 habitantes aproximadamente, é o município mais 

populoso do Espírito Santo cortado pela BR 101, e muito 

conhecido por suas praias, montanhas, indústrias, 

comércio e outros.  

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, pois a escola atende 

aproximadamente 800 alunos por dia, e em sua maioria 

oriunda da comunidade do bairro Jardim Carapina situada 

no município da Serra, possui 25.000 moradores, sendo 

um bairro comercial e residencial.    

Construção da Quadra encontra-se paralisada 

desde setembro de 2014 é de vital importância à conclusão 

da mesma, pois os alunos estão sem espaço adequado para 

o desenvolvimento das atividades físicas e das ações 

pedagógicas extraclasse. 

Assim, a continuidade da Obra da Quadra 

Poliesportiva da EEEFM Arlindo Ferreira Lopes é de 

suma importância para os munícipes.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Em discussão a Indicação n.º 

747/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, votarei favoravelmente 

à indicação, mas quero voltar ao assunto e responder ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, o fato de 

eu ter saído cedo, os meus problemas não interessam a V. 

Ex.ª; interessa que sou um dos Deputados mais assíduos 

nesta Casa. Não adianta ficar dentro desta Casa de Leis e 

só fazer firula. O senhor me preferia como era no passado 

e eu preferia o Senhor quando era um conselheiro 

conciliador. 

O Senhor, como conselheiro, teve a oportunidade 

de acabar com diversas mazelas neste estado e não acabou. 

Quero ter um debate com V. Ex.ª, para movimentar esta 

Casa.   

Falo, aponto as falhas que entender que devo 

apontar quanto a A, B ou C, Senhor Deputado Nunes. Não 

sou obrigado a falar do Governo, porque V. Ex.ª quer. Vou 

falar aquilo que aflige a população, que entendo ser 

correto.  

Respeito V. Ex.ª, como quero ser respeitado nesta 

Casa. Não é por isso que vão me calar, e também ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que fala todo dia. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, se somos os primeiros 

a registrar a presença todos os dias, é porque chegamos 

cedo. Não tenho culpa de o meu dedo ser mais rápido do 

que o de V. Ex.ª, pelo menos para digitar a presença. Para 

digitar a presença, o meu dedo é mais rápido. Entendeu, 

Senhor Presidente? 

Temos nossas dificuldades, mas tenho o direito de 

me expressar e achar que esse projeto é um retrocesso. 

Tem gente que só chega ao final e quer se sobrepor 

àqueles que chegam na frente. Respeito. É democrático.  

O projeto, se for aprovado, será respeitado e 

cumprido por todos. Mas tenho o direito de assomar a esta 

tribuna e expor minha insatisfação com algumas coisas, 

ainda mais vindo de quem sempre defendeu a liberdade e a 

fala, Senhor Deputado Bruno Lamas. Obrigado, Senhor 

Presidente. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Continua em discussão a Indicação 

n.º 747/2015. (Pausa) 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Informo a V. Ex.ª, que está no 

exercício da Presidência, que quando se discute um tema, 

tem que discutir sobre esse assunto, de forma regimental. 

Estão esticando discussões fora do assunto da indicação 

apresentada.  

Que V. Ex.ª faça cumprir o regimento, que 

minimiza esses problemas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Obrigado, Deputado. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discutir a Indicação n.º 747/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, é sobre a indicação n.º 

747/2015. Quero cumprimentar o Senhor Deputado Sandro 

Locutor, que deu uma de supervisor escolar agora, e 

cumprimentar o Senhor Deputado Bruno Lamas, pelo fato 

de estar fazendo as indicações, atendendo às demandas da 

sua comunidade. 

Com relação a minha passagem pelo Tribunal de 

Contas, quero fazer um relatório breve, porque se fizesse 

um relatório real, teria que demorar uns trinta minutos. Fui 

o único conselheiro da história do Tribunal de Contas que  

rejeitei conta de governador de Estado. Nunca teve uma 

conta rejeitada e foi da minha relatoria. Sou o único 

conselheiro da história do Tribunal de Contas que rejeitou 

uma conta de presidente de Tribunal de Justiça. Nunca foi 

rejeitada conta de presidente do Tribunal de Justiça. Sou o 

único conselheiro da história do Tribunal de Contas que 

deu parecer rejeitando conta de Procurador-Geral de 

Justiça, e fui, durante o período dos governadores que 

estavam no Palácio, quando fui conselheiro, quem 
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condenou e rejeitou conta de vários secretários de Estado. 

E V. Ex.ª pode, nos arquivos do Tribunal de Contas, ver 

que cheguei a apresentar mais de trezentas por ano, 

reclamações e pedidos de apurações contra atos de 

secretarias de Estado. 

 Então, se tem uma coisa que não sou é omisso. E 

em todos os três mandatos que tive aqui, o meu 

comportamento sempre foi esse. Não admito a 

subserviência; eu admito o convencimento. Não quero 

fazer oposição e nem elogio a ninguém, quero retratar o 

sentimento de verdade, que penso que é e que consulto as 

pessoas que são. 

 Estou aqui para representar o pensamento 

popular, o pensamento das pessoas que se comunicam, e 

estou aqui recebendo uma denúncia contra o ex-diretor do 

Detran, dizendo que S. Ex.ª fazia caixinha para campanha 

do ex-governador Renato Casagrande. Vou apurar. Vou 

mandar para a comissão e vou chamar essa pessoa que 

denunciou para ser ouvida, porque o nosso compromisso é 

com a verdade e com o esclarecimento das coisas.  

Nem é para entender como se estivéssemos 

querendo passar o Estado a limpo e nada, eu sou obrigado, 

como presidente da comissão, a apurar aquilo que nos é 

trazido. Da mesma forma que estamos apurando algumas 

coisas que, direta ou indiretamente, atingem o 

desembargador Pedro Valls Feu Rosa. E fica todo mundo 

preocupado como se S. Ex.ª fosse um deus e não pudesse 

ser questionada a atuação de S. Ex.ª. A atuação de S. Ex.ª 

tem que ser questionada como é a nossa, como é a do 

governador e como é a de todo mundo.  

Quem exerce cargo público tem que ter esse 

discernimento de permitir que seja apurado e, inclusive, 

colaborar. Não é fazer medo nas pessoas, não é ficar 

dizendo que vai perseguir, não é fazer uma reunião de 

colégio de desembargadores e exibir um discurso meu 

dizendo que critiquei o Tribunal. O Tribunal vai ser 

criticado por mim todas as vezes que fizer um ato errado. 

Ao voltar o pedágio, o Tribunal de Justiça errou, porque 

não atendeu a população e atendeu ao famigerado 

consórcio da Rodosol. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores Deputados 

Raquel Lessa e Rodrigo Coelho) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Com base no art. 140 do 

Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª palavra para 

formular questão de ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – Senhor 

Presidente, gostaria de fazer um requerimento, reforçando 

o que o Senhor Deputado Sandro Locutor já disse, que se 

cumprisse o art. 23 do Regimento Interno, que diz: São 

atribuições do Presidente, além das expressas neste 

Regimento Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: (...) E no item g diz: interromper 

o orador que se desviar da matéria em discussão 

advertindo-o e, em caso de insistência, retirar-lhe a 

palavra, suspendendo a sessão, se necessário. 

Isso tem sido constante. Então é fundamental que 

cumpramos, porque sobraria mais tempo depois para essas 

outras discussões aleatórias. Portanto, deveriam se ater às 

discussões do tema. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Continua em discussão a Indicação 

n.º 747/2015. (Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos, mas gostaria que V. Ex.ª 

discutisse somente a matéria. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, queria que V. Ex.ª 

falasse isso para os outros, Senhor Presidente, para mim 

não porque estou só na matéria. Não é para mim. Quero 

discutir o que foi proposto que é a indicação de uma 

quadra e quero dizer que essa quadra é importante e tem 

que chegar a Cariacica também. Faz parte do bojo da 

matéria. 

Senhor Presidente, V. Ex.ª sensível que é, mas 

também correto, sei que vai cortar a palavra quando fugir 

às regras regimentais. No meu caso, estou dentro do 

arcabouço regimental desta Casa, no qual estou me 

manifestando sobre construção de quadra solicitada pelo 

autor da indicação, mas que ela chegue a Cariacica. Que 

chegue a todas as cidades capixabas. 

Entendo que as quadras não podem ser 

construídas apenas, e olha que sou também proponente de 

obras no Município de Cariacica e em outras cidades, mas 

acho que o governo deveria fazer uma divisão observando 

a necessidade, por exemplo, de cidades e bairros com risco 

social enorme. Com isso, alcançará o Município de Serra, 

mas em uma região específica desse município. 

Não podemos, e quero deixar claro, apenas 

indicar e ser atendido por uma indicação política somente. 

Tem que ter uma necessidade real e tenho certeza de que 

os parlamentares quando apresentam uma emenda é 

porque existe um problema social. Uma quadra de 

esportes, por exemplo, vai atender a um problema social, 

Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) - Findo o tempo destinado ao 

Pequeno Expediente, passa-se à fase das Comunicações. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 

CÓPIAS ENVIADAS PELOS RESPECTIVOS 

SETORES DE ORIGEM. 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) – Senhor 

presidente, pela ordem! Trouxe aqui vários ofícios, 

convidando prefeitos e vereadores de todo o Estado para 

uma audiência pública da Comissão de Finanças, com a 

presença da nossa senadora Rose de Freitas, para debater o 

orçamento nacional.  

 

(Comparecem os Senhores Deputados 

Da Vitória e Pastor Marcos Mansur) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI - PP) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores da TV 

Educativa, canal 2, e da TV Ales, não quero discutir muito 

sobre essa questão de ordem alfabética. O ideal seria falar 

aquele que chega primeiro, porque o que estamos fazendo 

é a lei do mais esperto. Sou o primeiro no painel, mas não 

fui eu que cheguei primeiro e sim o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. Então, deveria voltar o livrinho e quem 

chegou primeiro terá preferência. 

 Agora, é preciso ver realmente quem fica em 

Plenário, quem chega primeiro e quem sai por último. Isso 

sim. E deveria ganhar proporcionalmente ao tempo que 

fica em Plenário. Aí sim, quero ver. Vamos medir mesmo 

quem fica. Isso aí é a lei do mais esperto. Não fui o 

primeiro a chegar, mas fui o mais rápido para marcar a 

presença. Agora, vamos ver quem vai ficar até a última 

hora. 

 Quero, primeiramente, registrar que amanhã é o 

Dia Nacional da Luta pela Saúde da Mulher. Então é bom 

que, inclusive as deputadas, lutem também pela saúde das 

mulheres. Eu, como parteiro, como ginecologista, tenho 

feito um pouco daquilo que posso fazer, mas tenho que 

fazer muito mais. Quero apelar às deputadas mulheres que 

encampem essa luta. 

 Fiquei muito feliz hoje com duas reportagens. 

Peço ao cameraman que focalize, por gentileza, a matéria 

do jornal A Gazeta, do competente jornalista Leonel 

Ximenes, da coluna Victor Hugo, em que fala do exame 

Antibebum, que é, na verdade, nada mais nada menos, do 

que a nossa luta. Essa é uma matéria muito positiva. 

Agradeço mais uma vez ao competente jornalista Leonel 

Ximenes, porque essa é a nossa luta para salvar vidas, 

nossa luta contra álcool e direção e outras drogas. Não é 

possível continuarmos assistindo essa matança de todos os 

dias. 

 E também a matéria do jornal A Tribuna, da 

também competente jornalista Fabiana Tostes, da coluna 

Plenário, que publicou a foto da boneca Altina, contra o 

fumo. Peço, mais uma vez, que o cameraman focalize. 

Esse é um tipo de matéria positiva, que esclarece a 

população sobre a importância da educação contra o 

álcool, contra a droga e também contra o tabagismo. 

 Agradeço à jornalista Fabiana Tostes, do jornal A 

Tribuna, que escreveu sobre a boneca Altina, alcatrão com 

nicotina, e ao jornalista Leonel Ximenes, da coluna Victor 

Hugo, que fala sobre o teste contra os bebuns e os 

drogados que dirigem. Assomarei a esta tribuna mais tarde 

para falar sobre a questão do tabagismo e do trânsito.  

Lembrando a todos, mais uma vez, que amanhã é 

o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher.  

Mais uma vez digo que deveríamos voltar com o 

livro nesta Casa. À medida que  chegam, os deputados o 

assinam. Esse é o meu pensamento. Não sou dono da 

verdade, não sou melhor do que ninguém. Nesta Casa não 

somos iguais, mas somos parecidos, e o que está 

imperando aqui é a lei do mais sabido. Eu fui o mais 

sabido hoje, mas não fui o primeiro a chegar. O primeiro a 

chegar foi o Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

Muito obrigado. (Muito bem!)  

 

(Comparecem os Senhores Deputados 

Freitas, Hudson Leal e Theodorico 

Ferraço) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) - Passo a presidência dos trabalhos 

ao Senhor Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 

  

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade ao rito da 

sessão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Euclério 

Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT- Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, primeiramente, 

parabenizo o Senhor Deputado Doutor Hércules pelo 

pronunciamento, porque como eu disse anteriormente, não 

acho justo esse projeto apresentado, que no meu 

entendimento é um retrocesso para esta Casa, Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço. Como disse bem o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, chegamos cedo para registrar 

presença.  

Sei que quem dever estar batendo palmas, agora, 

é o prefeito de Cariacica, que está maltratando o povo e 

que está sendo beneficiado com esse projeto, Senhor 

Deputado Amaro Neto. O cara faz os desmandos em 

Cariacica e agora conseguirá calar parcialmente este 

Deputado, o Senhor Deputado Marcelo Santos, o Senhor 

Deputado Doutor Hércules e outros deputados que gostam 

de assomar a esta tribuna. É a questão da concorrência. Eu 

não consigo e vou dar um jeito de o sujeito não falar! 

Quero subir, chegar ao último degrau, chegar perto de 

quem está no último degrau, vou derrubar o cara em vez 

de subir?  

Senhor Deputado Guerino Zanon, me perdoe, 

porque sei que V. Ex.ª não gosta de sair cedo, correndo. 

Mas hoje, 6h da manhã, eu já estava na Casa, e o Senhor 

Deputado Doutor Hércules chegou logo em seguida, 

porque queremos falar. É uma maneira de calar, mas a 

maioria é soberana e decide, Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni. Mas, eu tenho o direito de expressar a minha 

insatisfação aqui dentro. 

Concedo um aparte a V. Ex.ª com o maior prazer, 

Senhor Deputado Guerino Zanon. 

 

O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Reafirmo, 

novamente, que não é essa a questão. Gosto de correr 

também, corri cinco quilômetros hoje, dentro da minha 

possibilidade de seis, sete quilômetros por hora.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – Tem 

gente que corre a pé e tem gente que corre de carro. 

 

 O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Já corri, 

hoje, também. Mas não é essa a questão, volto a falar. 

Nada, também, a favor de um movimento para favorecer 

prefeito algum. V. Ex.ª sabe que tenho minhas 

divergências e poderia usar esse tempo para colocar para o 

Estado minhas divergências com a administração de 

Linhares. Poderia usar esse espaço, mas não uso, tudo 

bem. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – Eu 

respeito. 

 

 O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Então, não é 

nada contra ou a favor do prefeito de Cariacica. Não é essa 

a questão. Por favor, da minha parte, não leve por esse 

lado. É uma questão de uma opção, de entendimento na 

condução. 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Agradeço o aparte de V. Ex.ª, mas indiretamente termina 

beneficiando e o povo continua sofrendo no município de 

Cariacica, porque não tem ninguém que tenha coragem de 

falar do prefeito.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, apenas para dizer a V. Ex.ª que enquanto 

estivermos aqui jamais alguém vai calar a voz de V. Ex.ª. 

Pode ficar tranquilo, porque sempre haverá uma 

oportunidade para V. Ex.ª usar do seu mandato em defesa 

do povo do Espírito Santo.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, se tem uma pessoa 

em quem tenho plena confiança é V. Ex.ª na presidência 

desta Casa. Pode ter certeza disso. 

 

O Sr. Gildevan Fernandes – (PV) – É um 

assunto diferente do que V. Ex.ª tem abordado. Gostaria de 

me referir às palavras do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos nesta Casa ontem, abordando a questão de um 

possível grampo. No que se refere ao Governo do Estado, 

no que se refere à Secretaria de Segurança Pública, temos 

um governador de formação democrática e de 

compromisso com a Constituição Federal e com todas as 

leis existentes no País e no nosso Estado. Temos um 

Secretário de Segurança Pública, cuja atuação transcendeu 

governos; um homem íntegro, capaz e que está fazendo um 

ótimo trabalho na Secretaria de Segurança Pública. Quero 

aqui renovar a minha confiança no Secretário de 

Segurança André Garcia e tenho certeza de que ele tem a 

confiança da maioria dos membros desta Casa. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, agradeço o aparte 

de V. Ex.ª e quero deixar registrado que ninguém mais do 

que eu fez tanta crítica ao Secretário de Segurança durante 

esses últimos anos. Mas tenho quer reconhecer que 

também não acredito que deputados venham sendo 

monitorados, porque o aparelho é auditável; só entra 

monitoramento com ordem judicial. Confesso a V. Ex.
as

 

que, como Presidente da Comissão de Segurança, já estive 

na Secretaria de Segurança. E pediremos ao secretário para 

fazer uma reunião com os trinta Deputados, porque essa 

conversa vem ao longo do tempo, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, mas não acredito que isso ocorra na 

Secretaria de Segurança, mesmo porque existe um 

delegado que cuida especificamente dessa área e 

simplesmente a Secretaria abriga o guardião. As ordens 

emanam do Poder Judiciário.  

 Não acredito que os deputados corram esse risco 

de haver monitoramento ilegal, mas mesmo assim já fiz 

visita lá. Queremos tranquilizar os deputados de que isso 

não ocorre, Senhor Deputado Gildevan Fernandes. Por 

mais críticas que já tenha feito ao Secretário de Segurança, 

esse erro não ocorre na Secretaria de Segurança. Como 

Presidente da Comissão de Segurança não tenho medido 

esforços para diligenciar sobre essa área. 

 Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, hoje o Jornal A Tribuna 

traz uma matéria muito preocupante. E na condição de 

Presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas, 

confesso que fiquei muito preocupado com a 

comercialização de anabolizantes no nosso Estado.  

Temos uma venda recorde no Espírito Santo... 

Peço que focalize o jornal. (Pausa) 

Você que está nos assistindo, preste muita 

atenção. Anabolizante usado de forma equivocada, 

indevida, sem acompanhamento de um profissional da 

área, pode levar você, seu filho, um ente querido, um 

amigo à morte.  

Hoje o Espírito Santo é o terceiro no País em 

venda de injeções usadas por quem quer ganhar músculo, 

por quem quer fazer esse cultivo à massa muscular. Mas 

tem que haver critério. Os malefícios dos anabolizantes 

são muitos. E o seu uso sem o acompanhamento de um 

profissional pode gerar problemas enormes, inclusive levar 

você à morte. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) – Senhor 

Deputado Marcelo Santos, quero fazer justiça à matéria 

publicada hoje no Jornal A Gazeta, à página dezessete, em 

que o presidente do meu partido, o prefeito que mais fez 

pela Serra, transformando-a, aparece na frente nas 

intenções de voto para prefeito daquela cidade.  

Quero parabenizar o Deputado Federal mais 

votado do Estado, Sérgio Vidigal, pelo excelente resultado 

na pesquisa, sobrepondo-se a tudo de ruim que existe na 

Serra, porque ele é bom, cuida do povo, e quem cuida do 

povo tem o reconhecimento do povo. 

Obrigado, Senhor Deputado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Transmita meus parabéns a S. Ex.ª. 

No Espírito Santo, foram vendidas mais nove mil, 

quinhentos e oitenta e seis caixas de substâncias apenas em 

2014. Índice dez vezes maior do que em 2009, quando 

foram vendidas novecentas e dezessete caixas. 

Como Presidente da Comissão, farei uma reunião 

extraordinária chamando os colegas para cobrar dos órgãos 

competentes uma fiscalização mais rígida. Não podemos 

admitir que seja vendido de qualquer forma esse tipo de 

droga que pode matar, se o seu uso não for acompanhado 

por um profissional. Como presidente da Comissão de 

Política sobre Drogas não posso permitir nem admitir que 

esse comércio ilegal seja praticado aqui no Espírito Santo.  

  

 O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Quero fazer 

coro às falas do Senhor Deputado Euclério Sampaio. O 

Vidigal, na realidade, tem o que é merecedor. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – V. 

Ex.ª também poderia me cumprimentar, pois fui o segundo 

em Cariacica. 

 

 O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Daqui a uns 

dias irei cumprimentá-lo com mais ênfase ainda porque 

espero, sinceramente, que galgue os primeiros lugares 

logo, logo, pelo trabalho que está realizando nesta Casa. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Muito obrigado. Ficarei feliz. 

 

 O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Voltando, 
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Senhor Deputado Marcelo Santos, obrigado pelo espaço. 

Também parabenizo o Deputado Federal Sergio Vidigal. É 

o reconhecimento do belo trabalho que fez por três 

mandatos na administração de Serra. Parabéns, Vidigal. 

Espero que volte àquela administração. O povo de Serra 

gosta muito de S. Ex.ª. Vemos isso no dia a dia.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Resultado muito bacana para S. Ex.ª, de fato.  

 Retornando a este tema também importante, o 

recorde de venda de anabolizantes no Estado, os dados 

publicados no jornal A Tribuna de hoje são da Anvisa, um 

órgão oficial.  

 O uso indiscriminado de anabolizantes pode 

causar diabetes, complicações cardíacas e até morte. Não é 

isso, Senhor Deputado Doutor Hércules? V. Ex.ª que é 

médico, que tanto trabalha em prol da saúde, pode nos dar 

informação precisa com relação a anabolizantes. É um 

problema de saúde grave. Inclusive, o uso equivocado 

desse tipo de droga abarrota os hospitais, em detrimento 

das pessoas que necessitam por serem acometidas, por 

exemplo, por um câncer, e que precisam ser tratadas.  

 Diante da inobservância daquilo que é 

obrigatório, ou seja, comprar um medicamento como esse, 

cuja venda é proibida e necessita de indicação médica, de 

profissional da área... 

Imaginem o Espírito Santo ser o terceiro que mais 

vende esse tipo de droga. Vemos um cidadão todo 

musculoso, mas com certeza com problemas renais, com 

diabetes, que ao final pode levar à morte. É o que não 

queremos.  

 Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – O anabolizante, Senhor Deputado, 

é um passaporte para a morte.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço ajuda desta Mesa, 

como Presidente da Comissão de Política sobre Drogas, 

para que tenhamos um trabalho com mais força e 

amplitude no Espírito Santo.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – E mais rigor.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus cumprimentos à 

Mesa, aos nobres colegas presentes, às pessoas que estão 

nas galerias, aos funcionários da Casa, à imprensa presente 

e àqueles que nos assistem pela TV Ales. 

 Queria ter falado na hora sobre as indicações e 

não deu tempo. Parabenizar o Senhor Deputado Bruno 

Lamas pelas indicações das quadras poliesportivas nas 

escolas de Serra. Isso é fundamental. Imaginar que 

estamos a cerca de um ano das Olimpíadas no país e a 

maioria das escolas tem um espaço para prática esportiva 

que nem dá para chamar de espaço esportivo, nem de nada. 

Parabéns ao Senhor Deputado Bruno Lamas também por 

ter aparecido nas pesquisas sobre os candidatos a prefeito 

de Serra. É muito bacana. V. Ex.ª aparece em quarto ou 

quinto lugar, e acho que isso é motivo de comemoração. 

Parabéns, Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 Sobre a questão da educação, que temos debatido 

tanto nesta Casa, gostaria de fazer um convite aos 

deputados e àqueles que nos assistem: hoje realizaremos a 

nona audiência pública sobre o projeto Escola Viva. 

Realizamos pelo interior oito dessas audiências. Foram 

realizadas audiências nos municípios de Aracruz, Linhares, 

São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Colatina, Nova 

Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. E hoje 

encerraremos esse conjunto de audiências com uma 

audiência pública nesta Casa para que as pessoas, 

principalmente da Grande Vitória, possam se manifestar. 

Fica meu convite a todas as escolas, a todos os 

professores, aos alunos, à sociedade em geral. Quando 

falamos de educação normalmente se acha que educação é 

algo que só interessa diretamente àqueles que estão dentro 

da escola: professores e alunos. Claro que esses são os 

personagens centrais disso, mas a educação precisa ser 

entendida como um valor para a sociedade. O tempo 

inteiro, as pessoas estão dizendo: ah, o nosso problema na 

educação é esse, o nosso problema é aquele. Mas na 

verdade, começa pelo fato de que a educação ainda não é 

um valor para a sociedade. A sociedade ainda não 

entendeu a educação como um valor.  

Assisti a um documentário sobre a educação na 

Finlândia. Havia uma entrevista em um bairro e as pessoas 

dizendo: ah, terá uma reunião hoje na escola do bairro. 

Toda a sociedade participa, mesmo aqueles que não têm 

filho. Participam, porque entendem que a educação tem 

que ser um valor para toda a sociedade, não pode ser vista 

só como uma coisa utilitarista para as pessoas irem ali 

aprender, para depois arranjar um emprego. Mas é imensa 

a diferença que uma sociedade educada faz no 

desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um 

país. Precisamos entender isso, mas é uma coisa que ainda 

está muito difícil. 

 Tenho vindo à tribuna falar várias vezes sobre 

vários problemas. Tenho denunciado vários problemas; 

visitei mais de vinte municípios e cerca de trinta e cinco 

escolas. Temos recebido toda ordem de reclamação, temos 

visto todo tipo de absurdo.  

Agora, gostaria mais uma vez, de falar e hoje 

provavelmente falaremos nisso na audiência pública, sobre 

o Estado promover concurso de remoção no meio do ano. 

Isso é inacreditável. Concurso de remoção deve ser feito 

no começo e não no meio, quando mexerá com a vida de 

professores e alunos. Isso só atrapalha o processo de 

ensino-aprendizagem; não contribui em nada. Então, onde 

está o compromisso com a educação mais uma vez? 

 

O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Senhor 

Deputado, parabenizo V. Ex.ª por essa peregrinação que 

tem feito pelo estado com foco sempre na educação. 

Gostaria, professor Sergio, chamarei assim, Senhor 

Deputado professor Sergio Majeski, que V. Ex.ª pudesse 

tirar um tempinho para socializar conosco tudo isso que 

tem conseguido de informação, para que pudéssemos fazer 

uma corrente mais forte para brigarmos pelas causas que 

V. Ex.ª acredita e que também acreditamos. Faça isso, que 

vamos gostar. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) - Muito 

obrigado. Eu o farei sim, com certeza, obrigado Senhor 

Deputado Guerino Zanon. E, obrigado Senhor Presidente. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Edson Magalhães. 
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O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento o público 

nas galerias, os capixabas que nos assistem por meio da 

TV Ales e o povo do Município de Guarapari. 

Antes de começar minha fala, parabenizo o 

Senhor Deputado Bruno Lamas, que aparece muito bem na 

pesquisa. S. Ex.ª tem uma das menores rejeições no 

Município de Serra. Isso mostra o caráter e a dedicação 

àquele povo. Também parabenizo o Deputado Sérgio 

Vidigal por liderar a pesquisa no Município de Serra. 

Senhor Presidente, gostaria que V. Ex.ª atentasse 

para o que falarei nesta tribuna. Gostaria também de 

elogiar V. Ex.ª e a Mesa Diretora pelo grande trabalho que 

tem feito nesta Casa de Leis. V. Ex.ª tem demonstrado 

responsabilidade e compromisso com o erário público. 

Precisamos passar para a mídia, para a imprensa que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo é uma 

das assembleias que gasta menos no país. V. Ex.ª está de 

parabéns pelo controle, pela dedicação e pela 

responsabilidade com o erário público. 

 Chamo atenção dos Senhores Deputados para 

uma proposta que farei nesta manhã. Senhor Deputado 

Guerino Zanon, existe aquele ditado de que nos 

municípios é onde acontece tudo. Temos na base da 

pirâmide, Senhor Deputado Padre Honório, os municípios. 

No meio da pirâmide temos o Estado e no topo a União. 

Nessa mesma pirâmide, temos as câmaras municipais, no 

meio a Assembleia Legislativa e no topo o Congresso 

Nacional. 

Qual a proposta que farei a esta Casa, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto? Que façamos uma agenda 

positiva e estejamos ao mesmo tempo trabalhando de 

forma integrada com a nossa bancada no Congresso. 

Seriam reuniões com a participação, inclusive, do 

governador do estado, trimestrais ou quadrimestrais, para 

que saibamos de fato aquilo que muitas vezes convivemos 

neste parlamento com temas de inconstitucionalidade, para 

que realmente estejamos atrelados à nossa bancada federal 

na discussão dos projetos para o Espírito Santo e as 

emendas para os municípios capixabas. Inclusive, são 

sugestões principalmente para aqueles deputados e 

senadores que participam das principais comissões, saúde 

e educação, para que façamos essa interação em torno do 

Espírito Santo em defesa dos municípios capixabas. Essa é 

minha proposta, Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

Senhor Presidente, estou fazendo uma proposta 

para criarmos, com a bancada federal, uma agenda 

trimestral ou quadrimestral com a participação do 

governador, para discutirmos as políticas, principalmente 

as voltadas para os municípios capixabas. Acho uma 

proposta interessante. V. Ex.ª poderia ser o coordenador da 

bancada, porque a cada exercício que se passa do 

orçamento da União, vemos que o Espírito Santo só 

consegue vinte, trinta ou quarenta por cento das verbas 

com relação às emendas. E seria uma forma também, sem 

dúvida nenhuma, de dar uma ferramenta de trabalho à 

bancada federal com relação às reivindicações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – V. Ex.ª está um pouco generoso em 

falar que consegue vinte ou trinta por cento, porque na 

última estatística nacional o Espírito Santo tirou em último 

lugar, o que menos liberou recursos para um estado. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – (DEM) – 

Então, Senhor Presidente, é mais uma motivo para 

criarmos essa agenda positiva. Muito obrigado. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB – Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento o público presente e 

aqueles que nos acompanham pela TV Ales. Tenho um 

minuto e cinquenta segundos para falar, de acordo com o 

Regimento Interno. 

Aproveito para agradecer à população da Serra e 

registrar meu carinho e meu amor por todos os capixabas, 

além do meu compromisso. Mas agradeço à cidade da 

Serra, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, por lembrar 

o nome do Deputado Bruno Lamas, conforme destaca hoje 

o jornal A Gazeta em sua pesquisa. Fui vereador bem 

jovem naquela cidade e cumpri três mandatos como 

parlamentar. Tive a alegria e a satisfação de ser o segundo 

vereador mais votado em uma eleição e o mais votado na 

última. Sou um deputado atento às questões da cidade, 

conhecendo profundamente nossos desafios e nossas 

necessidades. Fico muito feliz. 

Agradeço aos serranos a lembrança até porque 

não sou candidato, Senhor Presidente. Não me apresentei 

como candidato a prefeito, diferente do nosso prefeito 

Audifax Barcelos, do deputado Sérgio Vidigal, do próprio 

ex-Deputado Vandinho Leite que já estão fazendo 

campanha para prefeito. Então, uma lembrança 

espontânea, da cidade, dos moradores de Serra, 

reconhecendo nosso trabalho.  

Tenho de parabenizar também e agradecer à 

minha equipe de trabalho, e registrar minha alegria e meu 

carinho pelos serranos. O meu candidato a prefeito da 

cidade da Serra é o prefeito Audifax Barcelos, um homem 

e um bom gestor, comprometido com a cidade, que assim 

como qualquer gestor tem suas dificuldades, mas está 

fazendo um bom trabalho. 

 Senhor Presidente, vou finalizar, deixando para 

outra oportunidade para fazer uma reflexão mais profunda 

sobre a pesquisa. Mas me estranha muito o fato da cidade, 

em determinado momento como este, colocar uma 

candidatura como prioridade de um deputado federal, que 

agora, recentemente, com direito a quinze milhões de reais 

de emendas, não colocou um centavo para a cidade de 

Serra. Realmente é algo a se refletir e farei isso em outra 

oportunidade da tribuna da Assembleia Legislativa. 

(Muito bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada Janete 

de Sá) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) –  Findo o tempo destinado à fase 

das Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 

O SR. GUERINO ZANON – (PMDB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Bom-dia. 

Parabenizo o Senhor Deputado Bruno Lamas, 

nosso colega, sempre no Legislativo e teve cinco pontos na 

pesquisa. É muito sim, Senhor Deputado Bruno Lamas, 

muito. Agradeça, como fez, ao povo de Serra, porque é um 

índice significativo para quem sempre exerceu cargo no 

Legislativo. Seu futuro é brilhante naquele município. 
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Senhor Presidente, faço a indicação do meu nome 

para membro efetivo da comissão especial, criada pelo Ato 

n.º 1061/2015, que constitui a Comissão Especial criada 

pela Resolução n.º 3.991, de 19 de maio de 2015, para 

apurar desproporção do valor cobrado do pedágio, do 

trecho compreendido entre Guarapari/Vila Velha, Vila 

Velha/Guarapari, tendo em vista o contrato de concessão 

de serviços público celebrado. 

Estou fazendo minha indicação como membro 

efetivo, e o Senhor Deputado Marcelo Santos, como 

suplente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 215/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 78/2015, que inclui entidade no Anexo 

V da Lei Orçamentária n.º 10.347, de 06 de fevereiro de 

2015, para atender a Associação Pestalozzi de Mimoso do 

Sul, no quadro da Secretaria de Estado da Saúde. 

Publicado no DPL do dia 26/05/2015. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG - PRP) – Convoco os membros da 

Comissão de Finanças, Senhores Deputados Hudson Leal, 

Almir Vieira, Edson Magalhães, Freitas e Rodrigo Coelho. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Finanças, o 

Projeto de Lei n.º 215/2015, do Governo do Estado inclui 

entidade no Anexo V da Lei Orçamentária anual, a 

inclusão da entidade Associação Pestalozzi do município 

de Mimoso do Sul. 

Relatamos pela aprovação do projeto. (Muito 

bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - Com 

o relator. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) - Com o relator. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Presidente, o parecer 

foi aprovado à unanimidade pela Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 

215/2015. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 216/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 79/2015, que institui o Domicílio 

Tributário Eletrônico – DT – e altera as Leis n.
os

 7.000 e 

7.001, de 27 de dezembro de 2001, com o objetivo de 

reduzir o tempo e os recursos gastos com a transmissão de 

informações por meios físicos, bem como otimizar a 

comunicação entre a comunicação entre a Administração 

Fazendária e o contribuinte. Publicado no DPL do dia 

26/05/2015. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Convoco os membros da 

Comissão de Justiça, Senhores Deputados Marcelo Santos, 

Raquel Lessa, Janete de Sá, Eliana Dadalto, Gildevan 

Fernandes e Padre Honório. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para relatar e 

me prevaleço do prazo regimental para oferecer parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – É regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Devolvo a palavra à 

Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 217/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 80/2015, que institui 

Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, 

destinado a promover a regularização de débitos fiscais 

relativos à exigência de tributos ou de penalidades 

pecuniárias, nas condições que especifica. Publicado no 

DPL do dia 26/05/2015. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Convoco os membros da 

Comissão de Justiça, Senhores Deputados Marcelo Santos, 

Raquel Lessa, Janete de Sá, Eliana Dadalto, Gildevan 

Fernandes e Padre Honório. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para relatar e 

me prevaleço do prazo regimental para oferecer parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – É regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Devolvo a palavra à 

Mesa. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! A sugestão do Senhor Deputado 

Edson Magalhães, dada agora há pouco em plenário, é 

muito importante. Também parabenizo o Senhor Deputado 

Dary Pagung, que preside a Comissão de Finanças, se 

antecipando à proposta do Senhor Deputado Edson 

Magalhães; que daremos continuidade, é claro; já está 
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solicitando a presença da Senadora Rose de Freitas, 

Presidenta da Comissão de Orçamento, para juntos 

discutirmos o orçamento federal para o Estado do Espírito 

Santo. Portanto, parabenizamos o Senhor Deputado Dary 

Pagung. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) - Discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º 

20/2015, da Mesa Diretora, que modifica competências da 

Mesa Diretora e outorga competência ao Diretor-Geral de 

Secretaria da Assembleia para ordenar despesas e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 08/04/2015.  

Concedo a palavra à Comissão Justiça, para que 

esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO – PT) – Convoco os membros da 

Comissão de Justiça, Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Raquel Lessa, Janete de Sá, Eliana Dadalto, 

Marcelo Santos e Padre Honório. 

Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Antes do Senhor Deputado 

Marcelo Santos relatar, lerei o Ato n.º 1061.  

 

ATO Nº 1061/2015 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições regimentais, resolve 

constituir a Comissão Especial, criada 

pela Resolução nº 3.991, de 19 de maio 

de 2015, para, no prazo de 90 (noventa) 

dias, apurar a desproporção do valor 

atual cobrado do pedágio do trecho 

compreendido entre Guarapari/Vila 

Velha/Guarapari, tendo em vista o 

Contrato de Concessão de Serviço 

Público celebrado, da seguinte forma: 

 

MEMBROS EFETIVOS                SUPLENTES 
ENIVALDO DOS ANJOS- PSD (autor)   

EDSON MAGALHÃES - DEM   

GUERINO ZANON - PMDB – MARCELO SANTOS-

PMDB 

 

Está constituída a comissão especial.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para 

oferecer parecer ao projeto. Devolverei na segunda-feira o 

relatório da referida proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT ) – É regimental. 

Devolvo a palavra à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Apenas colaborando com o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, esse projeto aparentemente 

retira o direito da presidência e do 1.º e 2.º Secretários. O 

próximo presidente e os próximos diretores poderão mudar 

a lei. O que queremos com isso é dar responsabilidade à 

Secretaria-Geral, tendo em vista termos um diretor-geral 

como uma pessoa de absoluta confiança. 

 

O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Só para esclarecimento. Na 

verdade, solicitei ao Senhor Deputado Marcelo Santos que 

também pudesse analisar o projeto apresentando, inclusive, 

emenda caso necessário, porque entendo que V. Ex.ª tem as 

prerrogativas e também queremos contribuir. Assim como 

queremos contribuir com os projetos do governo, também 

queremos contribuir com os projetos da Assembleia 

Legislativa. Então, para não ter acúmulo, como já estou 

com prazo regimental de duas matérias, pedi ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos que relatasse, pois, S. Ex.ª 

também quer avaliar o projeto. Faremos em conjunto 

desonerando o líder do governo, porque fora devidamente 

repreendido, por não termos votado. Mas S. Ex.ª não teve 

nenhuma responsabilidade com isso. Foi este deputado que 

o solicitou. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Repreendido e policiado. 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 19/2015, da Mesa 

Diretora, que modifica a competência da Mesa Diretora da 

Assembleia para gestão patrimonial e orçamentária e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 08/04/2015.  

Concedo a palavra à Comissão Justiça, para que 

esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO – PT) – Convoco os membros da 

Comissão de Justiça, Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Raquel Lessa, Janete de Sá, Eliana Dadalto, 

Marcelo Santos e Padre Honório. 

Atendendo a solicitação do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, pela similaridade da matéria do item 5 

com a do item 4, designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É pela semelhança da proposição. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) - 
Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental 

para oferecer parecer ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 218/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 81/2015, que inclui 

entidade no Anexo V da Lei Orçamentária n.º 10.347, de 

06 de fevereiro de 2015, para atender à Associação Teatral 

de Cachoeiro - Asteca, no quadro da Secretaria de Estado 

da Cultura - Secult. Publicado no DPL do dia 26/05/2015. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PRP) – Convoco os membros da 
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Comissão de Finanças, Senhores Deputados Almir Vieira, 

Hudson Leal, Euclério Sampaio, Edson Magalhães e 

Rodrigo Coelho. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Finanças, em 

mãos o Projeto de Lei n.º 218/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 81/2015, que inclui entidade no Anexo 

V da Lei Orçamentária n.º 10.347, de 06 de fevereiro de 

2015, para atender a Associação Teatral de Cachoeiro -

 Asteca, no quadro da Secretaria de Estado da Cultura - 

Secult.  

A emenda é para incluir o segundo anexo na 

mesma entidade, anexo único. Emenda também para a 

Associação Teatral de Cachoeiro de Itapemirim. 

Relato pela aprovação do projeto, incluindo os 

anexos na mesma entidade. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Com o 

relator.  

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRP) – Com o 

relator.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – Com 

o relator.  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – (DEM) – Com 

o relator.  

 

O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PRP) – Senhor Presidente, o parecer 

foi aprovado à unanimidade com emenda e anexos, pela 

Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Como a matéria recebeu emenda, 

devolverei à Comissão de Finanças para redação final, por 

se tratar de matéria orçamentária.  

Em discussão o Projeto de Lei n.º 218/201, com 

emenda. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 218/2015, com 

emenda.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

À Comissão de Finanças para redação final. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 29/2015, do Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, que dispõe sobre a criação do programa de 

identificação, cadastramento e preservação de nascentes de 

água e dá outras providências. Publicado no DPL do 

dia 23/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 167/2015, do Senhor Deputado Almir Vieira, que 

declara o Município de Anchieta Capital do Turismo 

Religioso no Estado. Publicado no DPL do dia 26/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 184/2015, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel a omitirem 

nas contas telefônicas detalhadas as ligações realizadas ao 

Disque-Denúncia. Publicado no DPL do dia 26/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

  Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 23/2015, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

veda discriminação dos aprovados em concurso público 

estadual. Publicado no DPL do dia 23/02/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 118/2015, do Senhor Deputado Bruno Lamas, que 

dispõe sobre a área escolar de segurança como espaço de 

prioridade especial do Estado. Publicado no DPL do 

dia 30/03/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 146/2015, do Senhor Deputado Sergio Majeski, 

que dispõe sobre a dispensa do pagamento de taxas e 

emolumentos e demais despesas cartorárias referentes ao 

registro estatutário e suas alterações do Conselho 

Escolar. Publicado no DPL do dia 23/04/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

  Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 07/2015, do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Fabio Almeida Pedroto. Publicado no 

DPL do dia 26/05/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 08/2015, do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Eduardo Carvalho 

Khaddour. Publicado no DPL do dia 26/05/2015. 

Em discussão. (Pausa)  
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Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 09/2015, do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor José Lopes Pereira. Publicado no DPL 

do dia 26/05/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

(Comparece a Senhora Deputada Luzia 

Toledo) 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Resolução n.º 17/2015, do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que altera a redação do art. 112 do Regimento 

Interno para assegurar, na prática, a possiblidade de 

autoridades, de membros da sociedade civil e de 

representantes de entidades se expressarem, evitando que o 

ritmo de votações e debates impeça ou limitem a 

participação dos mesmos. Publicado no DPL do 

dia 06/04/2015. (Existe emenda anexada ao projeto, do 

próprio autor, publicado no DPL do dia 28/04/2015). 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do Grande 

Expediente, dividido em duas partes: Lideranças 

Partidárias e Oradores Inscritos.   

Concedo a palavra ao Líder do PP, Senhor 

Deputado Erick Musso. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo 

a palavra ao Líder do PR, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Líder do PV, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – (DEM) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Desde já quero aqui, no 

Grande Expediente, informar que declinarei. Queria tanto 

falar hoje sobre um tema importante, que é a redução da 

maioridade penal, mas estou me sacrificando em ficar em 

plenário por causa da minha voz. Então, falarei em outra 

oportunidade.  

Muito obrigado, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Deputado Edson 

Magalhães, se V. Ex.ª quiser, concedo-lhe um aparte para 

que possa falar de um tema tão importante. 

  

O Sr. Edson Magalhães – (DEM) – Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, sou o primeiro na fase dos 

Oradores Inscritos. Estou declinando por conta da minha 

fala, mas falarei na próxima semana. Muito obrigado.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

Concedo aparte ao Senhor Deputado Guerino Zanon.  

 

O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Obrigado, 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes. Antes de V. Ex.ª 

começar a falar, comunico que, com tristeza, novamente 

vemos um comunicado à população de Linhares da 

Fundação Rio Doce, desta vez alertando, porque há cinco 

meses vem tentando assinar um convênio, que já vigora há 

vinte anos com a Prefeitura Municipal de Linhares, sem 

sucesso.  

A Fundação Rio Doce está comunicando à 

sociedade linharense e ao povo do Espírito Santo que, se 

esse convênio não for assinado até o dia 01 de julho, até 

dia 30 de junho, os serviços de urgência e emergência 

serão encerrados. É com tristeza que lemos uma nota dessa 

estampada no jornal A Gazeta, como está hoje.   

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – É 

mais uma aberração daquela desastrosa administração no 

município de Linhares, de um prefeito que se elegeu 

dizendo que era H H e estamos vendo que esse H não 

significa nem humanidade. É realmente triste, mas as 

pesquisas estão demonstrando que o povo está percebendo 

o engodo em que caiu, o fracasso daquela gestão, e já está 

contando os dias para decretar o fim nas urnas do 

município de Linhares. 

Concedo aparte a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto. 

 

A Sr.ª Eliana Dadalto – (PTC) – Obrigada, 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, venho aqui também 

angustiada diante dessa notícia, porque há dois meses 

estive nesse hospital, fui fazer uma visita, e já estavam 

prevendo essa paralisação.  

Imaginem só um município do porte do de 

Linhares ter que paralisar o atendimento à saúde, 

principalmente a partir do dia 01 de julho os atendimentos 

abrangendo obstetrícia, pediatria, sala de parto, cirurgia 

geral, anestesia, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular, 

neurocirurgia, cirurgia pediátrica e cirurgia torácica de 

urgência e emergência. 

Imaginem só um município do porte de Linhares 

ter que pedir socorro aos outros municípios. E o hospital 

em questão não atende só os munícipes de Linhares, mas 

também todos os municípios circunvizinhos e também o 

Sul da Bahia.  

É lamentável, porque percebo que o que está 

acontecendo em Linhares é por questões políticas. Acho 

que a população não pode pagar por essa briga política. 

Precisamos nos unir, sempre falo isso. Precisamos nos unir 

para que o povo tenha atendimento adequado.  

Também quero dizer aos colegas deputados que 

em Linhares também, tive a informação, a partir do dia 

dois, próxima semana, haverá uma paralisação dos 

servidores do município, que infelizmente não estão sendo 

atendidos, com suas categorias, de acordo com o que foi 

solicitado pelo sindicato. Os servidores reivindicam 

aumento de 8,5 por cento e infelizmente o prefeito, a 

Prefeitura Municipal de Linhares, está oferecendo, 

propondo, apenas 2,5 por cento.  

É lamentável o que esta acontecendo em 

Linhares. Fico entristecida por essa situação que estamos 

vivendo no município de Linhares. Muito obrigada!  
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O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

Obrigada, Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

Quero fazer referência, neste momento, a alguns 

momentos em que ouvimos alguns deputados afirmarem 

que estão visitando às unidades hospitalares do Estado do 

Espírito Santo, identificando muitas falhas nessas 

unidades. Tenho certeza de que o governo do Estado e a 

população capixaba ficam satisfeitos. 

Quero enaltecer os Deputados que visitam 

escolas, como o Senhor Deputado Sergio Majeski já fez 

referência nesta Casa tantas vezes, e identificam tantos 

problemas nas escolas, escolas que estão sem manutenção, 

que precisam de reforma, de ampliação e, muitas vezes, 

não estão tendo a manutenção básica. Então, de todo esse 

cenário desastroso, após quatro anos de falta de 

manutenção e de investimentos nessas unidades 

hospitalares, de falta de investimentos e manutenção 

nessas unidades escolares, é preciso que a população 

realmente tome conhecimento. É preciso que isso seja 

escancarado para que todos saibam a realidade em que o 

governador Paulo Hartung está encontrando a saúde e a 

educação do nosso Estado e toda a sua infraestrutura, sua 

estrutura física. Mas, com a consciência de que, apesar da 

queda de receita, da crise nacional, da queda de receita no 

Estado do Espírito Santo, o governo assumiu um 

compromisso firme e está executando cem por cento de 

todas as obras em andamento. Esse é o compromisso do 

governo, naturalmente, já com os olhos no futuro, 

planejando as novas ações, imprescindíveis para que as 

nossas escolas possam funcionar melhor, para que os 

nossos hospitais possam funcionar melhor e oferecerem 

melhor serviço de saúde e de educação para a nossa 

população. 

Senhor Presidente, no aspecto de fechamentos de 

sala, o que tivemos foi a otimização do corpo de pessoal da 

Sedu. O que estamos tendo é uma ação necessária, uma 

gestão responsável de um Estado que, diferentemente de 

outros estados, com a gestão firme do governador Paulo 

Hartung, e com a bênção de Deus, não chegará ao 

momento, como tantos estados já estão chegando, de 

atraso no pagamento dos servidores públicos estaduais. 

É preciso tomar medidas responsáveis que 

redundem em economia do dinheiro público. Mas, tenho 

certeza, pelo secretário de Educação que temos no Espírito 

Santo e pelo comprometimento do nosso governador Paulo 

Hartung, de que jamais fugirá da qualidade da educação 

que tanto preconizamos e queremos no nosso Estado. 

Quero fazer outra abordagem. Já disse no início 

da sessão, e quero reafirmar a minha confiança de que as 

leis do nosso Estado no governo Paulo Hartung são 

respeitadas. As leis são respeitadas e confiamos no nosso 

governador e no Senhor André Garcia, secretário Estadual 

de Segurança Pública, com a confiança de que, pelo menos 

neste governo, no Governo Paulo Hartung, nenhum tipo de 

ação ilegal é executada pela Secretaria de Segurança 

Pública. 

Se existem, e existe neste País, como bem disse o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que aparelhos para 

grampear são comprados até na Rua 25 de março, existem 

detetives particulares, existem pessoas que atuam no 

submundo da invasão da privacidade de forma clandestina. 

Isso é possível, mas não acredito, pela qualidade de nosso 

secretário, pela qualidade do trabalho desenvolvido pelo 

secretário André Garcia -, não acredito e reitero a nossa 

confiança no trabalho desenvolvido por S. Ex.ª. 

 

 O Sr. Sandro Locutor - (PPS) – Quero me 

coadunar com V. Ex.ª, até porque entendemos que hoje, na 

Secretaria de Segurança, há algumas pessoas que 

realmente têm apresentado resultados relacionados à 

segurança.  

Militamos no meio judicial, no meio do 

Ministério Público e sabemos a dificuldade que é 

conseguir um mandado para grampear alguém, grampear 

qualquer cidadão e qualquer pessoa. Temos um 

subsecretário de Segurança que é uma pessoa renomada e 

de bem que lida com o chamado Núcleo Especial onde fica 

o chamado guardião, que é uma pessoa responsável. 

 O secretário André Garcia permaneceu oriundo de 

outra administração e já participou, em outra secretaria na 

administração do próprio governador Paulo Hartung, 

anteriormente. Então, são pessoas que têm 

responsabilidade, a não ser as questões que tramitam em 

sigilo de justiça, é impossível na atual circunstância um 

grampo de forma clandestina por parte da Secretaria de 

Segurança. Isso nós cremos.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 

Agradeço ao  Senhor Deputado Sandro Locutor a 

contribuição. 

Quero abordar outro assunto, sobre a proposta da 

redução da maioridade penal.  O Senhor Deputado 

Marcelo Santos, de forma repentina, me pergunta se sou 

contra ou a favor. Quero dizer com toda clareza que sou 

contra a redução da maioridade penal.  

É muito fácil ser a favor. A sociedade, tomada 

pela violência, tocada profundamente pela violência, a 

violência na sua família, a violência na vizinhança e a 

violência na rua, tudo isso toca profundamente a todos nós. 

Nesse sentimento, as pessoas buscam desesperadamente 

uma solução e muitas pessoas discursam e transmitem para 

a sociedade e a sociedade compra a ideia de que a redução 

da maioridade penal é a solução para a paz social. É um 

ledo engano. 

 

 O Sr. Marcelo Santos – (PMDB)  - Igual a V. 

Ex. ª, apenas alcançamos o percentual de onze por cento de 

brasileiros que não são favoráveis a redução da maioridade 

penal. Mas quero fazer um parêntese, não sou favorável à 

redução da maioridade penal porque limitando até 

dezesseis anos, você está abrigando esse menor que são na 

maioria cooptados pelo crime e pelo tráfico. 

 Sou a favor de que nós façamos uma discussão 

profunda e se tiver que fazer uma convocação de uma 

assembleia nacional com o constituinte, que construamos 

uma nova Constituição. O que não podemos é permitir que 

o menor sabendo os seus direitos, abrigados, inclusive, sob 

a proteção da família, que vê um menor de dez anos 

receber cinco mil reais em uma boca de fumo e depois 

matando jovem, adulto, velho, polícia, político e todo 

mundo. E não podemos apenas também dizer que somos 



184 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 03 de junho de 2015 

contrários e que nada deve ser feito. O ECA pode ser 

reformulado, e quero parabenizar V. Ex.ª por levantar esta 

discussão importante nesta Casa. 

 

 O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) – Quero me 

posicionar também contrário porque aceitar simplesmente 

a diminuição é virar as costas para o crime social que 

estamos cometendo. Sou contra, radicalmente, a 

diminuição da maioridade penal, assim como V. Ex.ª. 

 

 O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) – Só para 

fazer uma reflexão. Na Alemanha, são quatorze anos, na 

França, na Itália, então, alguma coisa está errada. Se o 

Primeiro Mundo aceita, o que está errado?  E tem que 

fazer uma discussão para saber se isso é só demagogia de 

quem quer aparecer para a mídia ou se é realmente um 

assunto fundamental. A Alemanha é considerada um dos 

países mais seguros e mais importantes na área de 

segurança do mundo. 

 

 O Sr. Dary Pagung - (PRP) – Meu líder, como 

essa discussão é importante, falei há alguns dias na 

Comissão de Defesa da Cidadania, que sou de uma família 

do interior de um distrito de Baixo Guandu e meu pai me 

criou trabalhando e estudando. Sou totalmente favorável à 

diminuição da maioridade penal e respeito a posição de 

cada um. Mas se fosse em um debate, em um voto, eu 

votaria favorável. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 

Respeito a sua opinião, mas o que nosso País precisa é o 

que os outros países já fazem, a Alemanha, a Itália e tantos 

outros países, que é cuidar da infância, é cuidar das 

pessoas para garantir um futuro melhor.  

É muito fácil abandonar uma planta no canto e 

depois dizer que ela tem uma semente ruim porque ela 

morreu por falta de ser irrigada.  

A sociedade brasileira muitas vezes sabe que têm 

mulheres grávidas nos bairros, nas ruas, nas cidades, sem 

um pré-natal digno, sem um acompanhamento digno, mas 

não se preocupa. Sabe que nasceu uma criança em 

condições tristes, às vezes debilitada, crianças subnutridas; 

e a sociedade não se preocupa. Sabe que têm crianças que 

não estão tendo oportunidade de saúde e educação de 

qualidade, porque muitas vezes o dinheiro está sendo 

corrompido; não se preocupa. Só passa a se preocupar com 

o adolescente, com a criança quando esses passam a 

incomodar a sua família, os seus filhos. Isso não é cristão, 

isso não é digno, isso não é cidadania. 

 Precisamos lutar pela qualidade de vida, pelas 

perspectivas de oportunidade, pelas políticas públicas de 

apoio a nossa infância para que possamos cobrar um 

melhor comportamento dos adolescentes e jovens do nosso 

país. (Muito bem!)  

 

(Retiram-se momentaneamente os 

Senhores Deputados Edson Magalhães e 

Pastor Marcos Mansur) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Passo a presidência dos trabalhos à 

Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) – Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado Edson 

Magalhães, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, orador inscrito. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, o Senhor Deputado 

Doutor Hércules havia pedido um aparte no horário das 

Lideranças, mas já havia concluído um raciocínio e meu 

tempo estava se esgotando. Gostaria de conceder um 

aparte ao Senhor Deputado Doutor Hércules, grande 

cidadão do município de Vila Velha, amado e querido pelo 

seu povo. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) – Muito 

obrigado. Agradeço a V. Ex.ª o aparte, e digo: o poder 

público está devendo a esses meninos sim! Não adianta 

prender, matar; isso não resolve. Vai resolver aquilo que 

V. Ex.ª falou: desde o pré-natal, na grávida. E, aí, mexeu 

com este deputado, porque sou parteiro ainda, faço pré-

natal – anteontem ainda fiz um parto, amanhã estarei 

atendendo minhas barrigudas, que é como as chamo, 

minhas barrigudas, com muito carinho.  

Na verdade, é preciso que haja mais eficiência 

para oferecer a essas crianças oportunidade. Tem que 

prender as crianças, entre aspas, na escola, na creche, 

tempo integral.  

É o que o governador Paulo Hartung está tentando 

fazer com a Escola Viva, com a escola de tempo integral. 

Existem algumas controvérsias, respeito o meu grande 

amigo, professor Sergio Majeski, a intenção. De todos os 

dois. Do Senhor Deputado Sergio Majeski, uma escola 

eficiente; e do governador também, uma escola eficiente 

para que possamos dar dias melhores a essas crianças. 

Prender, matar; na cadeia não cabe mais! Vá ao 

Iases para ver. E não recupera ninguém também! É preciso 

dar oportunidade de trabalho, de educação. A educação é 

que muda o País, muda tudo e muda nossa vida também.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 

Obrigado, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) – Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, sei que estamos tomando o 

seu tempo, mas acho que é bom entrar nos debates. 

Volto a uma fala na qual V. Ex.ª se referiu ao 

Senhor Deputado Sergio Majeski, professor Sergio. É 

claro que V. Ex.ª é Líder, fez a defesa correta, o 

governador Paulo Hartung está há cinco meses no 

governo. Sabemos que S. Ex.ª deixou um estado 

organizado, mas não o recebeu assim neste novo mandato. 

Mas também é muito importante o trabalho do 

Senhor Deputado Sergio Majeski. É isso o que V. Ex.ª está 

valorizando? 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 

Ressaltei isso. 

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) – Ressaltou 

isso. Senhor Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª não está 
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com a palavra, mas dirigindo-me a V. Ex.ª: é de coração 

quando falo que a socialização é o caminho para todos os 

problemas que V. Ex.ª encontrou na rede escolar do estado 

do Espírito Santo e nas propostas de uma educação 

realmente inclusiva, como V. Ex.ª tem feito nesta Casa. V. 

Ex.ª tem feito um belo trabalho. 

No ano de 2012, o município de Linhares 

municipalizou as últimas vinte e duas escolas unidocentes 

que tínhamos. Vinte e duas escolas. Porque o Estado não 

dava conta. Se V. Ex.ª percorrer o município de Linhares,  

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, Líder do governo, 

V. Ex.ª não encontrará mais nenhuma escola estadual. 

Todas são de domínio do município e todas reformadas.  

É aquilo que o Senhor Deputado Edson 

Magalhães disse há pouco, os entes da federação. O 

município na base, o estado e o governo federal. As coisas 

que acontecem no município, eu prefiro que sejam olhadas 

com os olhos do executivo municipal. Claro que brigo para 

que os recursos cheguem também nas mesmas proporções, 

mas brigo para que o município tome conta, seja da saúde, 

da educação, da segurança, de tudo. Sou municipalista.  

 O outro assunto, voltando à questão da 

maioridade penal, digo que é possível, sim, diferentemente 

de como alguns dizem, que só diminuindo vamos dar 

solução aos problemas enfrentados. Eu digo não causados, 

mas enfrentados pelos jovens. Porque tenho como base um 

bairro que era um dos mais violentos do Espírito Santo, 

chamado Aviso. No ano de 2010, aconteciam vinte 

homicídios lá e quase todos praticados por jovem. No ano 

de 2010, nós assumimos o bairro, mas foram para dentro 

dele o prefeito, os secretários, os vereadores; e esse 

número caiu para três, nem mais um cometido por jovens. 

Quando tem políticas públicas eficientes e duradouras é 

possível termos jovens saudáveis e não cometendo crimes. 

Isso, com certeza. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

Obrigado, Senhor Deputado Guerino Zanon, pela 

contribuição.  

O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos também 

deseja se manifestar. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos – (PSD) – Excelência, 

como fui comunicado que estou inscrito, vou economizar o 

tempo de V. Ex.ª para depois falar. Agradeço a V. Ex.ª. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

Ótimo. V. Ex.ª está deixando de falar sem que eu tenha 

cerceado a palavra de V. Ex.ª. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos – (PSD) – Com 

certeza. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – V. 

Ex.ª disse que poderia ser o Líder do Governo que estaria 

querendo calar. Sei que foi uma brincadeira. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos – (PSD) – V. Ex.ª não 

é essa pessoa que tem interesse de calar os deputados. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

Aproveito esse momento em que o Brasil debate sobre a 

redução da maioridade penal para dar minha humilde 

contribuição, pedindo para que a sociedade brasileira, para 

que os políticos de modo geral, os gestores, aqueles que 

nos ouvem, aqueles que são tomados por um sentimento 

cristão, um sentimento de solidariedade humana, de 

compromisso com o ser humano, não tenha esse 

pensamento superficial, ilusório, de que a solução da 

violência, que a busca da paz social passa pela redução da 

maioridade penal. Imaginem quantos crimes são cometidos 

também por adolescentes de quatorze anos, de treze anos? 

E o que vai acontecer? Depois vamos propor, então, que a 

redução alcance as crianças de treze anos, de doze anos? É 

essa a solução? E quem é maior não comete crimes? E o 

Brasil está tendo solução para coibir a ocorrência de 

crimes por todos aqueles que podem cumprir penas?  

Infelizmente, o nosso país não está conseguindo 

alcançar e punir todos aqueles que já são alcançados pela 

lei. E o sistema prisional está sendo suficiente? Que tanto 

está sobrecarregando o orçamento dos estados e do nosso 

país? Inclusive, dinheiro que deveria ser investido na 

educação e na saúde, quantias elevadas que hoje estão 

dentro do sistema prisional.  

Essa reflexão precisa ser feita, e mais do que essa 

reflexão é a necessidade de que todo cidadão se preocupe 

com as crianças do nosso país. Eu tenho uma frase que já 

disse algumas vezes e gosto de repetir, que eu li e não sei 

nem quem disse, Senhora Deputada Luzia Toledo, que diz: 

Diga-me como é tratada a criança de seu país que eu direi 

o caráter de vida de seu povo. E o caráter de vida do nosso 

povo não pode ser de insensibilidade diante das nossas 

crianças. Precisamos ter sensibilidade, ter ações. Digo 

tendo a consciência de que ainda muito jovem, eu tinha 

apenas dezenove anos de idade, numa época em que falar 

de criança e de adolescente não era moda. Porque nós 

vivemos o modismo de muita gente falar de criança e 

adolescente e, depois, abandonou a causa. Defendiam os 

direitos da criança e do adolescente e agora entraram na 

nova moda de querer a prisão de adolescentes infratores e 

a redução da maioridade penal. 

 Ainda com dezenove anos, fui um idealizador, e 

junto a um grupo de jovens fundamos em Pinheiros, o 

Copbem – Conselho Pinheirense do Bem Estar do Menor. 

Fui o primeiro presidente daquela entidade e, não por 

minha ação isoladamente, mas pela coletividade, 

mantivemos essa entidade de pé, que hoje agrega, 

desenvolve diversos trabalhos socioeducativos com mais 

de quinhentas crianças e adolescentes no município de 

Pinheiros. 

 Fica aqui minha reflexão e o pedido de que a 

sociedade capixaba e a sociedade brasileira saiam da busca 

dessa solução milagrosa, superficial, que não atingirá os 

verdadeiros objetivos de paz social e que ignorará a 

tristeza e a falta de políticas públicas, de ações que possam 

reverter o cenário de degradação, de convivência nos 

meios impróprios e de tantas privações por que passam 

nossas crianças e adolescentes no País. 

 Essas são minhas palavras. Que Deus nos abençoe 

e ilumine as pessoas, sobretudo a classe política, para que 

tenha uma posição mais humana, mais cristã e mais 

coerente diante das crianças e adolescentes do Espírito 

Santo e do nosso País. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
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PMDB) – Senhor Deputado Gildevan Fernandes, gostaria 

apenas de fazer um agradecimento. V. Ex.ª usa seu tempo 

hoje para falar de um assunto tão importante e 

principalmente da sensibilidade de cada brasileiro, de cada 

brasileira diante desse assunto tão importante que temos 

que abordar todos os dias nesta Casa, que é a questão da 

redução penal.  

Aproveito a oportunidade para dizer que ontem 

esta Casa viveu um momento muito especial, o lançamento 

do livro do nosso conselheiro Sérgio Aboudib, que contou 

com a presença do Governador Paulo Hartung; de Sérgio 

Bizzoto, presidente do Tribunal de Justiça; de conselheiros 

e equipe técnica do Tribunal de Contas; de Maria Alice 

Lindenberg, que veio representando a Rede Gazeta; entre 

tantas figuras importantes.  

 Esta Casa ontem viveu um momento em benefício 

de uma causa social, em benefício do Asilo dos Velhos de 

Vitória. Duzentas e vinte pessoas vieram aqui abraçar 

Sérgio Aboudib e Orlando Eller por esta atitude de amor: 

escrever um livro, escrever poesias, escrever poemas e 

dedicar a renda do livro a uma instituição de caridade. 

 Quero agradecer a todas e todos que vieram a esta 

Casa ontem e agradecer às pessoas que nem esperávamos. 

O governador foi o primeiro a chegar e ficamos realmente 

muito felizes. Claro que foi o amor dele pelo Serginho 

Aboudib, que é muito grande, uma amizade de irmão. Esta 

Casa agradece a vinda do nosso govenador, do nosso 

presidente do Tribunal e de tantas figuras importantes que 

vieram abraçar o nosso Conselheiro Sérgio Aboudib e o 

nosso escritor Orlando Eller e abraçar uma causa tão 

importante, como a do Asilo dos Velhos de Vitória. 

 Falarei sobre a redução penal na próxima semana, 

se Deus quiser. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 

Agradeço as palavras e parabenizo V. Ex.ª pela iniciativa 

de ontem. Parabenizo também Orlando Eller e o doutor 

Sérgio Aboudib. 

 A Bíblia nos diz que: E, por se multiplicar a 

iniquidade, o amor de muitos esfriará... O amor de 

quase todos, graças a Deus ainda não é de todos. Essa 

sensibilidade social, a poesia escrita, o livro editado e toda 

sua renda doada para a Casa dos Idosos é motivo de 

alegria e alegra todos nós, principalmente o coração de 

Deus. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado Freitas, 

orador inscrito.   

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES – PV) – Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento. 

 

 O SR. FREITAS – (PSB – Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, agradeço a gentileza da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, nossa querida vice-presidenta.  

 Assomo a esta tribuna nesta quarta-feira pela 

manhã e na verdade abordarei outro tema que não a 

diminuição da maioridade penal, que foi bem abordado 

pelo Senhor Deputado Gildevan Fernandes, com a sua 

opinião, com a sua convicção.  

Estamos no calor desta discussão no cenário 

nacional e Deus abençoe que seja apreciado pelo Plenário 

do Congresso Nacional. Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, penso que já passou da hora. Este debate já está 

altamente delongado em todo o país. A opinião pública 

manifesta a sua participação em todo o cenário nacional, 

em todos os estados, por diversas pesquisas. Penso que a 

opinião pública hoje não está colocada de forma 

equivocada. Penso que este tema está sendo motivo de 

debate em todos os fóruns no cenário nacional, nas 

escolas, nas entidades de classe, nas assembleias 

legislativas do país inteiro, nas câmaras municipais dos 

municípios do país inteiro. Acredito que este tema está em 

pleno debate. 

 Quando, de acordo com a opinião pública, temos 

no mínimo oitenta e cinco por cento de toda a sociedade 

favorável à diminuição da maioridade penal, não é por 

acaso, não é à toa. Quem não assistiu, quem não está 

estarrecido, magoado, sentindo-se extremamente 

impotente ao ver esse homicídio bruto, pensado, 

premeditado, de um moleque, um bandido de dezessete 

anos, a sangue frio, com arma branca, com uma faca, de 

dia, que teve como vítima um médico cardiologista que 

fazia um passeio de bicicleta, uma atividade física à beira 

da lagoa, no Rio de Janeiro? Um bandido que já tinha 

quinze passagens e brutalmente, em troca de nada, 

cometeu um homicídio com uma violência dessa. A vítima 

era uma pessoa de bem, de família.  

 Podemos imaginar que essa pessoa não tenha 

punição nenhuma? Uma pessoa dessas tem recuperação? 

Com quase dezoito anos? É inconcebível imaginar que ao 

completar dezoito anos essa pessoa estará livre, zerada, 

com a ficha limpa, como se nunca tivesse transgredido a 

lei. Penso que isso é o fim.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES – PV) – Senhor Deputado Freitas, veja 

bem, este debate fica um pouco desvirtuado justamente 

pela expressão da emoção. Ninguém em sã consciência 

dirá que não tem sensibilidade diante de uma vida ceifada. 

Mas a nossa sensibilidade diante de uma vida ceifada 

independe da idade do agressor, de quem cometeu a 

violência. Quem não se sensibiliza com a morte desse 

médico? Sensibilizo-me, e me sensibilizaria se fosse 

agressor de quatorze, dezesseis, vinte, trinta ou sessenta 

anos.  

 Outra questão: não há essa questão de que nada 

acontece. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem a 

previsão de sanções, entre elas a de privação da liberdade. 

Muitos adultos que cometem crimes, como recentemente o 

espanhol que matou a mulher, não ficam nem um minuto 

presos. Apresentou-se e foi liberado. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente prevê e há momentos em que o 

adolescente fica mais tempo preso do que o adulto.  

 

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

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, pela participação. 

Sou completamente contrário a esse Estatuto da Criança e 

do Adolescente da forma que está escrito, da forma que 

está implantado. É desse Estatuto da Criança e do 
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Adolescente que estou dizendo, porque ele estabelece que 

a partir do momento em que esse bandido de dezessete 

anos e pouco, e a previsão é que o máximo de pena que 

pode ter é três anos – o máximo de pena; e que a partir do 

cumprimento dessa pena estará com a ficha limpa. 

Completou dezoito anos não pode ter nenhuma imputação 

na ficha dele. Então, esse estatuto não pode estar certo. E 

não é uma fala com a emoção é a fala com a razão. Com a 

razão de quem não concorda com a forma que está 

estabelecida para a sociedade pagar um preço tão alto, tão 

alto. 

E aí, percebemos que o nosso país, o Brasil, está 

na contramão. Está na contramão quando não, muito 

rapidamente, percebe o erro, o equívoco que é esse 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o muda. Leva anos, 

leva décadas para mudar um grave erro que foi 

estabelecido. Quanto tempo o Congresso Nacional tem 

uma comissão para estudar o Código Penal! Desde 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015... Há quatro anos que tem uma 

comissão específica de deputados e senadores estudando 

para promover mudanças no Código Penal e não 

promovem essas mudanças, é uma morosidade. 

E quando olhamos o resto do mundo... 

No dia 10 de maio último, foi publicada, no jornal 

A Tribuna, grande imprensa do nosso estado, matéria de 

página inteira, cuja manchete diz: Menor punido a partir 

de seis anos de idade. 

Gostaria que desse foco na manchete. (Pausa) 

A matéria relata sobre a maioridade penal em 

determinados países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 

maioridade penal vai de seis a doze, dependendo do 

estado, porque lá o estado tem autonomia de estabelecer 

sua lei, seu código penal. Mas vamos ser mais normais e 

pegar, por exemplo, a Argentina e o Chile, que estão 

próximos daqui. Lá a maioridade penal é dezesseis anos. A 

África do Sul, que é um país em desenvolvimento, faz 

parte do BRICS como o Brasil, quatorze anos a maioridade 

penal. Então, não justifica demorarmos tanto. Vamos pegar 

países da Europa, como Inglaterra e Ucrânia, por exemplo, 

onde a maioridade penal é dez anos.  

Gostaria que não fosse estabelecida idade. Penso 

que tem que ter uma previsão de punição e punição severa 

para qualquer idade. Não precisava ter maioridade penal. 

Tem que ter previsão de punição porque o que não se tem 

no nosso país é previsão de punição. O que se tem no país 

é a certeza absoluta da impunidade.  

Então, a pessoa que vai com uma faca para matar 

um cardiologista, e vai para matar porque está muito 

preparado para matar, vai certo - ele tem dezessete anos e 

seis meses de idade - de que não tem nenhuma previsão de 

punição para ele. Então, posso matar. E pode pegar a 

estatística, a previsão de punição máxima para o menor é 

de no máximo três anos. Duvido que esse rapaz pegue três 

anos de prisão. Ele não vai pegar três anos de prisão! 

 A impunidade é total. E quero ver qual o 

conhecedor, o estudioso, o cientista que prove que a falta 

de punição não incentiva a violência. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado Guerino 

Zanon.  

 

O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Obrigado, 

Senhor Deputado. É bom voltar a esse tema, mas eu quero 

colocar uma frase só: Para mim, impunidade é o desleixo 

dos governos e da sociedade virando as costas para 

problemas sociais gravíssimos que temos no país. Isso que 

é impunidade! Se a sociedade fosse mais responsável e 

punisse os políticos na hora de votar, talvez não teríamos 

essas crianças cometendo e sendo acometidas de tantas 

injustiças. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Esse rapaz de 

dezessete anos e seis meses não é uma criança, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, é um adulto, é um bandido. Não 

é uma criança. 

 

O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Não importa 

a idade. Para mim, não importa a idade. Vivemos em um 

país de décimo mundo, não é de terceiro ou de quinto. Não 

temos políticas públicas. Temos gente que é enganada, 

gente que quer se enganar e quem é bom para fazer os dois 

neste país. 

Como disse o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, não me sinto bem em ser cidadão de um país 

onde possamos ter leis que coloquem crianças de dez, doze 

ou treze anos de idade em uma cadeia ou em estruturas de 

reabilitação, sem nenhuma condição como ocorre hoje. 

Sem nenhuma condição. 

E não estou tapando o sol com a peneira porque 

sou do PMDB e o Governador do Estado não o é. Temos o 

caos instalado nos Iases. Caos deixado pelo governo 

passado, que estamos consertando, e demorará um bom 

tempo. Mas não me sinto bem, enquanto cidadão 

brasileiro, ver e ter criança menor de idade dentro de 

cadeia. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor Deputado 

Guerino Zanon, abstenho-me de discutir do ponto de vista 

do governo A ou do governo B, até porque o que estou 

dizendo é que essa crise está instalada no país inteiro, em 

todos os estados, e não é de agora. Muito pelo contrário. 

Se fossemos discutir, mostraria que graças a Deus, de 2010 

para cá, os índices de violência estão diminuindo e é muito 

claro nas demonstrações colocadas o tempo todo. Mas não 

é essa a discussão. A discussão é se punimos ou não quem 

comete um crime bárbaro, um crime hediondo, e não tenho 

dúvida de que a tendência é aprovar para diminuir a 

maioridade penal até porque oitenta e cinco por cento da 

sociedade diz o tempo todo que tem que punir. 

Minha fala começou no sentido de que esse tema 

está sendo debatido, e muito bem debatido, no país inteiro, 

na sociedade civil, nas câmaras municipais, nas 

assembleias legislativas e no âmbito do Congresso 

Nacional. Então a sociedade que está votando não o faz 

sem saber o que quer não. Oitenta e cinco por cento da 

sociedade acha que tem que punir. 

Concordo que tem que implementar políticas 

públicas. Gostei muito da fala de V. Ex.ª, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, quando fala que é municipalista. 

Concordo plenamente e V. Ex.ª tem observado meus 

discursos defendendo os municípios, defendendo um novo 

pacto federativo que consiga dar aos municípios 

autonomia para fazer o que acontece no município, que é 

educação, saúde e segurança. Mas, infelizmente, não tem. 

Defenderei um pacto federativo, mas defenderei punição 

aos fora da lei. Concordo com V. Ex.ª que a família é a 

grande culpada. E na hora que a família não toma conta, 

não pode jogar nas costas nem do professor nem do 

Estado. Tem que ter punição e punição severa. (Muito 

bem!) 
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O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES - PV) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Dary Pagung, orador inscrito. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP – Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, essa discussão da maioridade penal é 

até apaixonante porque a sociedade está clamando. 

Clamando por justiça porque do jeito que está não tem 

mais como ficar. 

Assomo a esta tribuna para repercutir primeiro o 

convite. 

A Comissão de Finanças desta Casa de Leis 

aprovou uma audiência pública para ouvirmos a Senadora 

Rose de Freitas no próximo dia 08 de junho, segunda-feira, 

às 9h. Discutiremos e avaliaremos os projetos de lei 

relativos ao ciclo orçamentário constituído pelo Plano 

Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei 

Orçamentária Anual da União. 

Convido todos os Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas desta Casa,  a sociedade civil, o secretário de 

Estado de Planejamento, os prefeitos e vereadores do 

Estado, para que possamos discutir nessa audiência 

pública, Senhor Deputado Hudson Leal, com todos os 

membros da Comissão de Finanças aquilo que deveríamos 

cobrar do Governo Federal, que é mais recursos, mais 

repasses para o Estado do Espírito Santo. Estou 

convidando todos para essa audiência pública. 

 Outro tema, Senhor Presidente, que gostaria de 

trazer a esta Casa, os jornais A Gazeta e A Tribuna, assim 

como o Jornal Nacional, veicularam matéria sobre o 

tratamento de esgoto nos municípios de Baixo Guandu, 

Guarapari e outro. 

 Gostaria só de informar que há dezoito anos, o ex-

prefeito Elci Pereira, fez um convênio com a Funasa, para 

deixar o nosso município com cem por cento do esgoto 

tratado. Naquela oportunidade, o prefeito perdeu a eleição 

e ganhou o ex-prefeito Chico Barros, pai do atual prefeito 

Neto Barros. Na oportunidade ele preferiu, Senhor 

Presidente, devolver o restante dos recursos que estavam 

na prefeitura, quase duzentos mil reais, e denunciou no 

Ministério Público, no Tribunal de Contas que a obra 

estava superfaturada. Houve fiscalização e não se apurou 

nada. A única que aconteceu foi que o município de Baixo 

Guandu perdeu esses quase duzentos mil reais e a 

população deixou de ter um benefício, que seria para toda 

cidade, ir de ralo a baixo. 

 Em 2011, visitamos o Instituto Jones dos Santos 

Neves e descobrimos, Senhor Deputado Guerino Zanon, 

um recurso de mais de um milhão e duzentos mil parados, 

ainda da privatização da Vale. Comunicamos isso ao 

prefeito Lastênio Cardoso, que fez um projeto e o 

apresentou ao instituto. O convênio foi feito, mas, 

infelizmente, fizeram uma obra que não era objeto desse 

convênio e agora está também parada a outra estrutura, a 

outra estação para tratar o esgoto do município de Baixo 

Guandu. 

 Na reportagem do Jornal Nacional o prefeito 

atual, que é filho do ex-prefeito que devolveu os recursos, 

não falou toda a verdade; não disse que o ex-prefeito, que 

o pai dele, devolveu tantos recursos para a Funasa, e 

preferiu denunciar uma obra que estava praticamente 

noventa por cento pronta. 

 Gostaria de dizer para todos os Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, que em Baixo Guandu 

tem dois rios importantes, o rio Doce e o rio Guandu, que 

nasce nas montanhas, em Brejetuba e Afonso Cláudio. Se 

não temos hoje cem por cento do esgoto tratado naquele 

município, os grandes culpados são os maus gestores. Um 

gestor que pega uma prefeitura para administrar, ao invés 

de dar sequência a uma obra que ajudaria na saúde do 

município, prefere devolver os recursos para a Funasa, e 

denunciar ao Ministério Público e Tribunal de Contas que 

a obra estava superfaturada, quando não houve nada disso; 

é um mau gestor! E o prefeito atual, em entrevista ao 

jornal A Gazeta, e em reportagem no Jornal Nacional, não 

disse e não teve coragem de dizer que esse prefeito era o 

pai dele, que devolveu, na maior irresponsabilidade que 

um gestor público tem com a sua cidade. 

Solicito à TV Ales que reproduza o vídeo da 

reportagem.  

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Senhor 

Presidente, só para explicar que o atual prefeito Neto 

Barros, ao falar há dezoito anos esqueceu-se de dizer que o 

prefeito que assumiu há dezoito anos foi o pai dele, que 

devolveu quase duzentos mil reais para a Funasa e não 

terminou aquela grande obra do município de Baixo 

Guandu, que resolveria o problema do esgoto, Senhor 

Deputado Hudson Leal, e também da saúde, porque 

resolvendo o problema do esgoto, resolve-se o problema 

da saúde. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILDEVAN 

FERNANDES – PV) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski, orador inscrito. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento as pessoas 

que se encontram nas galerias, aqueles que nos ouvem e 

nos assistem em casa e os funcionários da Casa.  

Deveríamos ter mais tempo para o debate no 

plenário. Hoje, assuntos importantes foram ventilados, 

como a questão da maioridade penal. Já tinha uma vez me 

pronunciado sobre isso e como professor me pronuncio 

sempre sobre esse assunto nas salas de aula porque é um 

assunto que deveria permear toda a sociedade.  

 Com todo respeito aos que pensam diferente; pois 

há multiplicidade de ideias e opiniões, o que é fundamental 

para que cheguemos a um denominador comum, aquilo 

que é mais importante; no Brasil há muito simplismo na 

análise sobre redução da maioridade penal.  

Se partirmos do princípio de que as pessoas 

comentem crime quando são menores porque têm certeza 

da impunidade, então, por que o índice de criminosos não 

é o mesmo nas classes A, B, C, D e E? Por que os filhos da 

classe A, B, C, D e E não se envolvem, também, com a 
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mesma facilidade em assassinatos, assaltos, tráfico de 

drogas e tudo mais? Por que isso está concentrado na 

parcela mais pobre da sociedade? Então, tínhamos que 

começar a discutir e diagnosticar, exatamente, quais são as 

causas da violência.  

Pode ser que uma das causas do aumento da 

violência seja a legislação muito aberta, o sistema prisional 

que não funcionada, então, é muita coisa. Não é simples 

dessa forma. Se apenas a previsão de uma punição maior 

inibisse o crime, o número daqueles que cometem crimes 

acima de dezoito anos deveria estar caindo, pois assim 

teria um comparativo. Enquanto aumenta a criminalidade 

por parte daqueles que têm menos de dezoito anos, está 

caindo a criminalidade por parte daqueles que têm acima 

de dezoito anos porque a punição está funcionando. E isso 

não está ocorrendo. Então, é um simplismo imenso.  

 Para muitos políticos, sobretudo no Congresso 

Nacional, a defesa do discurso simplista é mais fácil 

porque é facilmente entendido pela população. Quando 

falo: acabaremos com a violência se botarmos mais 

policiais nas ruas, se construirmos mais presídios ou se 

reduzirmos a maioridade penal. A maioria da população 

que tem baixo nível intelectual e baixa capacidade de 

reflexão entende facilmente e toma isso como verdade.  

É muito mais trabalhoso tentar fazer um discurso 

e um debate com a sociedade de tal forma que entendamos 

claramente porque este país tem tanta violência. À medida 

que falo que a violência existe porque não tem punição 

para os menores, então, escondo o fato de que o Congresso 

é ineficiente para criação de projetos que realmente 

insiram a maior parte da população, que realmente forneça 

uma educação de qualidade para todos. Então, fica 

simplista demais e me escondo atrás desses problemas 

também.  

Para muitos governantes e muitos políticos é 

muito mais fácil fazer o discurso simplista do que 

realmente mostrar: Olhem, graças a minha ineficiência 

como governo é que a violência é dessa forma.  

Quando se faz a comparação com países 

desenvolvidos como Alemanha, tudo funciona, inclusive a 

sociedade. Funciona porque tem previsão de rigor maior 

para punir menores porque o índice de criminalidade é 

baixo, de cima a baixo; por quê? Porque a educação 

funciona, as instituições funcionam, as leis funcionam. 

Não tem nada a ver com o fato de ter ou não punição para 

menores. Quando fazemos essa comparação, desculpem-

me, mas é descabida. 

 Outra questão é que quando se fala que não há 

punição nenhuma para menores no Brasil, isso também 

não é verdadeiro. A punição prevista existe, se ela não está 

sendo executada, é outra questão.  

Hoje, no Brasil, setenta por cento, 

aproximadamente, das pessoas que vão para a cadeia e 

saem são reincidentes, por quê? Porque o sistema prisional 

brasileiro não recupera absolutamente ninguém. Vamos 

começar com uma sociedade ordeira, ética, moral e ela tem 

que ser ética, moral, verdadeira, não criminosa em todos os 

níveis.  

 Sou professor. Quando entro numa sala de aula 

para ensinar e permear as aulas com questões transversais 

como a ética e a moral, qual é o exemplo que você cita na 

sala de aula de que vale muito a pena ser ético e ser moral 

se tudo que essa criança está vendo é aquilo que vem lá de 

cima, seja do Judiciário, do Executivo ou do Legislativo.  

Um corporativismo sempre muito grande. As 

questões sempre vinculadas a atender aos interesses de A, 

B, ou C e nunca ao interesse da própria sociedade. No 

Brasil vamos tornando elásticos qualquer tipo de norma ou 

qualquer tipo de lei. 

Então, por exemplo, quando a norma ou a lei 

existem, têm que ser cumprida. Por exemplo, sou professor 

há trinta anos. Então para mim, se a escola estabelece que 

dez horas todos os alunos têm que estar na sala, dez horas 

a aula começa e ninguém entra mais porque está 

estabelecido. Gostando ou não da norma, ela tem que ser 

cumprida. Se a norma não for boa, tem que ser varrida. 

Podemos pegar exemplos aqui dentro, deste 

espaço, que é chamado de Casa de leis quantas normas são 

estabelecidas, inclusive, no próprio Regimento Interno e 

que não cumprimos?  

Qual a relação que isso tem com o aumento de 

criminalidade no país? Existe ou não existe relação? 

Porque a sensação que a população tem é que sempre 

existe a possiblidade de burlar, seja o jovem, o adulto ou o 

velho. Não interessa quem. 

Se pegar um exemplo simplista do elevador, e não 

falo porque quero exclusividade, mas por uma questão de 

dinâmica está escrito que o elevador de trás é de uso 

exclusivo dos deputados e que só pode ser usado se for 

acompanhado por um deputado. E aquilo é usado por 

quem bem entende, na verdade.  

Então, somos uma sociedade que precisa cumprir 

normas, regras e assumir o compromisso junto a juventude 

deste país. Então, não há que se formar jovens neste país e 

reduzir a criminalidade se tudo não funcionar. Não é o 

aumento ou a diminuição da idade para ser punido que 

resolverá ou redimira os nossos problemas.  

Todo mundo sabe que os presídios hoje são 

universidades do crime. Então, agora você vai colocar os 

adolescentes junto com qualquer bandido e tudo ficará 

como está. Isso não resultará em absolutamente nada. 

Temos que parar de ver também as soluções 

mágicas e projetos pontuais. Então, quando falo de 

segurança pública, tenho que falar concomitantemente em 

projetos para educação, projetos da área social, que 

interliguem a comunidade e uma série de coisas ou 

estaremos o tempo inteiro discutindo o sexo dos anjos, 

sempre com um discurso fácil. Então, não vamos chegar a 

lugar algum.  

Mais uma vez gostaria de convidar as pessoas 

para a audiência pública sobre a educação e a Escola Viva, 

hoje, às 17h, neste plenário.  

Pois não, Senhor Deputado Freitas. V. Ex.ª já 

falou muito hoje. Fale só dez segundos agora.  

 

O Sr. Freitas – (PSB) – Agradeço pelo aparte. 

Fiquei durante a fala de V. Ex.ª prestando muita atenção e 

me aterei em uma fala. Quando tiver regra estabelecida, 

que ela seja cumprida e discordarei que existe previsão de 

punição para o menor. Não tem.  

Meu querido amigo, Senhor Deputado Sergio 
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Majeski, essa punição de no máximo três anos, nunca é 

estabelecida. Então, não tem uma punição exemplar. Ainda 

o que está previsto de três anos ainda não é cumprido. 

Depois da maioridade ele fica com a ficha limpa. Isso é 

outro absurdo.  

Concordo plenamente que os países 

desenvolvidos estabelecem leis e cumprem, mas 

estabelecem que a lei da menoridade em todos os países 

desenvolvidos é quatorze, dez, doze, mas cumpre. O 

Brasil, além de não cumprir, a chefe do nosso país ainda 

pede à Indonésia para burlar a lei quando o bandido do 

Brasil comete um crime na Indonésia. A presidenta do 

nosso país pede ao presidente de lá para burlar a lei e não 

cumpri-la.  

Então, que país é este?  

 

A Sr.ª Eliana Dadalto – (PTC) – Olhem, 

estamos no Brasil. Não podemos comparar o Brasil com 

outros países. Nessa questão social, não! Acho que o 

histórico social dos outros países é diferente do nosso. 

Então, não podemos comparar. Temos que resolver o 

problema do nosso país, a situação que estamos vivendo, 

nós, brasileiros, e não ficar comparando com outro país. 

 Sou contra a redução da maioridade penal, porque 

sou a favor de escolas de qualidade. A partir do momento 

em que tivermos escolas de qualidade, não precisaremos 

ter presídios. Essa é sempre a minha fala. Muito obrigada, 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Obrigado pela contribuição, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto. Concordo com V. Ex.ª. Por isso digo que um 

momento como este deveria se estender, para ampliarmos 

esse debate, que é muito bom. Independente das posições, 

o debate é sempre muito positivo, independente de qual 

seja a opinião de cada um. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES - PV) – Parabéns, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, pelas palavras, pela reflexão trazida. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem!  Recebi, neste momento, 

uma comunicação de que o senhor Eduardo Dias Amorim, 

presidente do Sindicato dos Servidores das Guardas Civis 

Municipais e dos Agentes de Trânsito do Estado do 

Espírito Santo – Sigmates, ingressou na Corregedoria da 

Assembleia com uma petição administrativa contra o 

Deputado Enivaldo dos Anjos, nos termos do Código de 

Ética e Decoro Parlamentar. 

 Quero dizer que a reação dos guardas municipais 

contra a CPI da Máfia dos Guinchos já está chegando às 

raias do Sindicato das Guardas se valer do Código de Ética 

e Decoro Parlamentar.  

Segundo informações, ele teria considerado que, 

ao chamar os guardas de quadrilha, feri o decoro 

parlamentar. Quero dizer que não só mantenho a palavra, 

como essa frase também é do padre Edson, que, dando 

entrevista, disse que não era nem máfia do guincho, era 

quadrilha. Mantenho essa palavra.  

Quero dizer que a Corregedoria pode exercer toda 

a sua atividade com tranquilidade, porque não me 

constrangerá, não me criará nenhuma dificuldade. Se a 

Corregedoria quiser me ouvir, reafirmarei as denúncias 

que estou fazendo. Se a Corregedoria e os parlamentares 

entenderem que tenho que ser cassado, vou, 

tranquilamente, e me aposento, já que na Assembleia 

trabalho pelo alto salário de dois mil e novecentos reais 

como deputado estadual. Isso fará falta no meu orçamento, 

mas, se for essa a decisão da Corregedoria e dos senhores 

deputados. Mas não deixarei de defender a população 

dessas quadrilhas que há no Espírito Santo. 

 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor Presidente, 

pela ordem! Parabenizo o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos pela postura, pelo perfil, e por quanto esse 

parlamentar tem acrescentado aos debates desta Casa, 

defendendo-a. Parabenizo S. Ex.ª, registrando que é muito 

importante para o Parlamento do estado do Espírito Santo. 

 Só para colocar um tempero a mais nesse debate 

bacana que esta Casa passa a fazer com mais intensidade 

sobre a maioridade penal, diante da fala da Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, significa, na fala de S. Ex.ª, que 

nem as nossas universidades federais têm qualidade. 

Porque, quando na calourada, na entrada, há estupro, 

afogamento nas piscinas, homicídios dentro das 

universidades federais. Se as universidades federais não 

têm qualidade, o que esperaremos das escolas. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Muito rapidamente quero me 

solidarizar com o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Tanto S. Ex.ª estava certo ao abrir essa CPI sobre a Máfia 

dos Guinchos e toda essa situação, que hoje os próprios 

jornais já mostram pessoas acusadas de chefiarem, 

realmente, um esquema de guincho. Minha solidariedade 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES - PV) – Também presto minha 

solidariedade ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

que, certamente, não perderá nenhum segundo de sono 

essa noite. A CPI mostra que S. Ex.ª está no caminho 

certo. Inclusive, a partir da ação da CPI, a Justiça agiu 

punindo culpados.  

Certamente, nem todos que compõem a Guarda 

são transgressores da lei e estão cometendo 

irregularidades, mas, infelizmente, é uma prática que está 

predominando e que precisa ser coibida. 

Parabenizo todos os Senhores Deputados 

integrantes da CPI, o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, a Senhora Deputada Janete de Sá, que é a relatora, e 

os demais.  

 

 O SR. GUERINO ZANON – (PMDB) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero me solidarizar com o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

Falaria, na realidade, aquilo que V. Ex.ª falou, que 

quando S. Ex.ª fala uma quadrilha, não se refere a todos os 

membros da honrosa Guarda, e sim a um grupo que forma 

a quadrilha. S. Ex.ª tem razão e as denúncias feitas nesta 

Casa estão ecoando, e isso é muito bom. A sociedade 

espera desta Casa isso, que denuncie, que proponha leis, 

que aprove projetos, que fiscalize o Executivo e os demais 

órgãos, mas que também faça as denúncias necessárias, 

como o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

brilhantemente, tem usado a tribuna desta Casa.  

Parabéns, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES - PV) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá, oradora inscrita.  
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 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN – Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente e Senhores Deputados, 

quero cumprimentar o nobre colega, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, que neste ato preside os trabalhos de 

nossa Casa, e os Senhores Deputados Doutor Hércules, 

Padre Honório, Guerino Zanon, Sergio Majeski e Enivaldo 

dos Anjos, que neste momento compõem o Plenário. 

 Quero dizer que venho nesta manhã falar 

exatamente sobre o progresso e as investigações que estão 

sendo realizadas nesta Casa pela CPI da Máfia dos 

Guinchos e pelas outras CPIs, que foram instaladas e que 

visam discutir os problemas que afligem nossa sociedade, 

buscar caminhos e buscar soluções. 

 Muito falam que não sabem muito bem as funções 

dos políticos, mas posso assegurar que esta Assembleia 

mudou e que tem tomado atitudes que vêm em favor dos 

interesses de nossa população, dos cidadãos e das cidadãs 

capixabas. 

 Tenho trabalhado muito. Eu, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e tantos outros deputados temos 

trabalhado diuturnamente para fazer jus ao sagrado voto de 

confiança do eleitor em nossa atividade nesta Casa. Quero 

agradecer essa confiança e poder, mesmo diante de todas 

as pressões e de todas as represálias na tentativa de nos 

intimidar, não recuar, seguir em frente, porque esse é o 

nosso papel. Foi por isso que a população nos colocou 

aqui, para dar respostas. 

 Somos infalíveis? Não. Temos muitas falhas, 

porque somos seres humanos como os outros, como todo 

ser humano, mas não vamos nos intimidar diante de 

algumas atitudes no sentido de nos intimidar. Não vamos 

recuar. A população está do nosso lado, e que ela nos 

proteja das atitudes na tentativa de desmoralização de 

deputados que estão buscando fazer um trabalho sério em 

defesa da lei, em defesa da sociedade. Trabalho esse no 

qual nós, deputados, também podemos ser punidos nos 

rigores da lei, porque somos cidadãos comuns como outro 

qualquer e que temos que estar submetidos à lei que 

fazemos, que o Congresso Nacional faz, e que tem que ser 

igual para todos. 

 Quero dizer, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que V. Ex.ª pode contar comigo, porque estou 

vendo o trabalho de V. Ex.ª. A Corregedoria estará do lado 

de V. Ex.ª porque V. Ex.ª está fazendo o que o povo pediu, 

investigar. Não estamos culpando ninguém. No meu 

trabalho, não estou culpando ninguém, mas existem 

denúncias, uma denúncia, inclusive, feita pelo Ministério 

Público de 2008 que, inclusive, culminou em um 

julgamento desfavorável a quatro militares.  

Não quero julgar. Um deles conheço, inclusive 

muito, e tenho um carinho e consideração enorme, que é o 

coronel Coutinho. Mas não quero prejulgar porque 

também não sabemos até que ponto existe envolvimento, 

existe omissão, existe conivência, mas essa questão está 

sendo investigada. Ela está sendo investigada e tem a 

Justiça para poder punir, se houve alguma infração que 

realmente foi detectada e comprovada. 

 E o que não estamos fazendo é exatamente isso.  

Se é falta de ética e decoro parlamentar, V. Ex.ª está 

trabalhando em benefício da sociedade. Então teremos 

falta de ética e decoro. Porque falta de ética é ficar calado, 

é ser omisso, é não dar resposta porque também temos 

problemas. Mas não podemos ficar com medo porque essa 

atividade nossa exige que não tenhamos medo. Tem uma 

frase que carrego comigo que diz: Em minha trajetória de 

vida, nunca tive tempo de ter medo. Porque se temos 

medo, não entramos nesta Casa porque esta Casa é onde 

temos que enfrentar as adversidades. Mesmo tendo 

problemas também porque ninguém aqui é santo, ninguém 

está livre de problemas porque somos seres humanos. Mas 

temos que enfrentar a adversidade. Se não for para encarar, 

para se encorajar diante das questões que são apresentadas 

e são lesivas à sociedade, a sociedade não tem porque nos 

colocar nesta Casa. O cidadão comum tem essa 

dificuldade, sabe o que é enfrentar muitas vezes o poder, o 

que é enfrentar o Judiciário, o que é enfrentar o Poder 

Executivo e o que é enfrentar as nossas Polícias. Sabe que 

pode estar em desvantagem. Mas é para isso que os trinta 

deputados foram escolhidos legitimamente pelo povo e 

não podemos ter medo porque o medo não nos é 

permitido, Senhor Deputado Gildevan Fernandes. A 

responsabilidade com a coisa pública é uma questão que 

tem que ser ordem do dia para nós. Também sofremos 

injustiças e não podemos cometer injustiças.  

Senhor Presidente, por isso deixo claro que a CPI 

vem exatamente para investigar. Jamais vou pré-julgar 

alguém porque já fui pré-julgada, já sofri injustiça e, 

graças ao meu bom Deus e a minha história, fui absolvida. 

Mas sei o que é um ato injusto, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, pelo qual, hoje, V. Ex.ª passa; sei o que é isso. Mas 

não cabe a nós pré-julgar. É por isso que estamos 

investigando. Se têm denúncias de que há conivência – e 

não é de toda a guarda municipal - de alguns agentes da 

guarda municipal, vamos investigar para verificar se 

procede porque se proceder, apresentaremos essa denúncia 

ao Ministério Público para que o processo seja aberto e 

para que esse agente, esse servidor público que está em 

desacordo com a lei, com o seu trabalho, que está 

exacerbando sua autoridade, seja punido como cidadão 

também. Quando ele faz alguma coisa errada, é punido. 

Então, que também seja punido porque a punição e a 

benesse têm que ser para todos. A lei, favorecendo ou 

colocando rigor em determinadas situações que vigem na 

sociedade, tem que ser para todos. Não há que se contestar 

o trabalho da CPI que ainda não acabou. Não vamos pré-

julgar ninguém. Quem sou eu para dizer que o guarda 

municipal que multou mil e seiscentos e cinquenta 

veículos, autuou com multa e com remoção do veículo, 

recebeu alguma propina? Por isso pedi quebra de sigilo 

bancário e fiscal para comprovar se está realmente 

envolvido nessa máfia do guincho ou não.  Às vezes tem 

um excesso de rigor, às vezes é um aficionado em cometer 

esse ato de punir a todo custo, de guinchar a todo custo. Se 

é, se tem esse problema, se tem essa psicose, está no lugar 

errado porque tem que ter bom senso.  

Não é só o pessoal da Praia do Canto que está 

reclamando, não é só o pessoal de Santa Lúcia. 

Felizmente, na Praia do Canto, têm muitos cidadãos e 

cidadãs que têm consciência dos seus deveres, mas 

também têm consciência dos seus direitos e estão 

reclamando e com justo direito de reclamar. 

O Padre de São Mateus também teve problema e 

ele não é obrigado a saber que no município dele não tem 

estacionamento rotativo e que em Vitória tem e de um 
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sistema que começou recentemente, isto é,  começou no 

final do ano passado. Ele não é obrigado a se adequar. Por 

isso tem que ter o bom senso, a razoabilidade. Se é uma 

pessoa idosa que tem o carro guinchado, que estava no 

consultório médico e que, muitas vezes, pagou o 

estacionamento, mas excedeu um pouquinho do horário, já 

imaginou o transtorno para essa senhora quando desce, 

procura o seu carro e não tem como retornar para casa? 

Isso é muito complicado. Não se pode guinchar a todo 

custo. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que seja 

guinchado o carro que estiver em estacionamento proibido, 

mas quando é trânsito municipalizado. Ele também diz que 

pode haver uma regra, uma normatização por parte da 

prefeitura. O Código de Trânsito Brasileiro não diz que 

tem que guinchar no primeiro minuto. Pode ser no 

primeiro minuto, nas primeiras dez horas, nas primeiras 

vinte e quatro horas.  

O Decreto n.º 16.236, da Prefeitura de Vitória, 

que disciplina o estacionamento rotativo, que está em 

vigor desde o dia 26 de fevereiro, diz claramente que para 

o usuário do parquímetro regularizar sua situação, ele tem 

quarenta e oito horas. Nesse sentido, foi que eu entrei 

ontem com o requerimento na Prefeitura de Vitória 

pedindo o cancelamento de todas as multas e o 

ressarcimento ao usuário que teve seu carro guinchado, de 

todas as remoções que aconteceram do dia 26 de fevereiro 

até a presente data porque são superiores ao valor, porque 

são de no máximo nove reais e são multas de cerca de 

cento e cinquenta reais.  

Segundo: não cabe o guincho porque o artigo 3.º 

do Decreto n.º 16.236, diz que o usuário infrator tem 

quarenta e oito horas para quitar a sua situação com a 

concessionária do estacionamento privado. O próprio 

secretário de segurança da prefeitura, Coronel Fronzio 

Calheira Mota, disse que vai avaliar essa situação e verá o 

que é possível ser feito junto à procuradoria para poder 

fazer com que o decreto que foi assinado pela prefeitura 

seja cumprido na prática. 

 Para finalizar, Senhor Presidente, a CPI, cidadãs e 

cidadãos, mesmo antes de acabar o seu trabalho, tem dado 

resultados positivos. Propusemos isenção de trinta 

quilômetros do ponto onde o carro é apreendido até o 

guincho. Se passar de trinta quilômetros é que passa a 

cobrar o quilômetro. Segundo: mudanças na lei vigente 

que estabelece a quilometragem, além da multa e do tempo 

no pátio. Rodízio de pátios, uma fila única para evitar o 

favorecimento de um pátio ou outro. Com o rodízio, um 

veículo vai para o pátio, o segundo vai para o outro. Uma 

fila única como é o SUS. Tem fila única para a saúde, por 

que não tem fila única para veículo que é guinchado?  

A Portaria n.º 004 já foi editada pelo prefeito de 

Vitória e pela qual não mais serão guinchados veículos 

estacionados no parquímetro, só aqueles que estiverem 

obstaculizando a via, estiverem dificultando a circulação e 

que estiverem em estacionamento de idoso e de deficiente. 

Um avanço, um recuo da prefeitura em favor da sociedade 

porque o parquímetro foi importante, disciplinou o 

estacionamento em Vitória.  

Por fim, o rodízio das equipes da Guarda 

Municipal que hoje estão nos territórios. São quatro 

regiões. Saiu o flanelinha e eles tomaram o território. 

Então, o rodízio da equipe nos territórios vai evitar que 

fixe aquele guarda naquele território. O território não é de 

ninguém porque o espaço público é do povo e não do 

poder público. É isso que tenho a dizer sobre os avanços.  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, conte com 

minha solidariedade porque V. Ex.ª tem sido grandioso 

nesta Casa, tem trazido debates importantes que têm nos 

ajudado muito a estabelecer cada vez mais a ética, a 

responsabilidade com o que é público e fortalecer este 

Parlamento. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES – PV) – Cumprimento a Senhora Deputada 

Janete de Sá pelo brilhante pronunciamento. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Guerino 

Zanon, orador inscrito.  

  

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - (PEN) 
– Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir um 

aparte ao Senhor Deputado Guerino Zanon, antes de 

iniciar a fala de S. Ex.ª. 

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, respeito muito o Senhor 

Presidente, mas V. Ex.ª, Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, pode pedir diretamente a mim. Concedo o aparte a 

V. Ex.ª. 

 

 O Sr. Doutor Rafael Favatto - (PEN) – Senhor 

Deputado Guerino Zanon, faço este aparte à fala de V. Ex.ª 

para homenagear a minha esposa, pois não dará tempo de 

fazê-lo durante esta fase dos Oradores Inscritos. 

 Há vinte anos, no dia de hoje, estava me casando 

na igreja. Comemoro hoje aniversário de casamento. 

Graças a Deus! Tenho três filhos, presentes de Deus, que 

abençoou a nossa família. São vinte anos que minha 

esposa e meus filhos vem aguentando um médico 

ginecologista e, ao mesmo tempo político. Só mesmo um 

presente de Deus na minha vida. 

 Então gostaria de agradecer ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon, por esta oportunidade, homenageando a 

Diana Guisso das Neves Garcia, que está em casa 

cuidando dos nossos filhos.  

O Senhor Deputado Padre Honório está me 

lembrando para dizer a ela que a amo. Diana é a deusa da 

caça e me caçou. Com certeza é o amor da minha vida. 

Muito obrigado. 

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) – Há até 

uma música bonita com o nome Diana. Parabéns a V. Ex.ª, 

à Diana e aos seus filhos. Também tenho três filhos e 

sabemos a bênção que é. 

 Bom-dia a todos que nos acompanham pela TV 

Ales, aos servidores da Casa, que nos acompanham nas 

galerias, aos colegas Deputados. 

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, quando 

ouço o senhor falar sobre um pedido de abertura de decoro 

nesta Casa, por usar a tribuna e fazer a defesa de quem tem 

seus direitos ultrajados, é muito triste. Tentar silenciar a 

voz dos parlamentares é dar uma contribuição tremenda 
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para a antidemocracia.  

 Hoje mesmo assinei uma proposta do Senhor de 

uma emenda constitucional que trata de duplicidade de 

benefícios de auxílio-moradia. Assinar não quer dizer que 

estou dando a certeza do voto favorável à emenda ou 

contrário. Mas dei a condição de esta Casa discutir o 

assunto, isso que é importante. O Parlamento é para isso. 

Discutir aquilo que diz respeito a toda sociedade. Então 

conte comigo em qualquer proposta a ser discutida nesta 

Casa. 

 Quero fazer referência à fala do Senhor Deputado 

Dary Pagung com relação ao saneamento básico no 

município de Linhares, no ano de 2011. Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que é da saúde, é médico, V. Ex.ª sabe 

que saneamento básico é o primeiro passo para 

eliminarmos possíveis problemas no futuro, para 

diminuirmos os custos da saúde curativa. 

 Na bacia do Rio Doce, onde duzentas e quarenta e 

seis cidades são banhadas, poucas do Estado do Espírito 

Santo e a grande maioria do Estado de Minas Gerais, 

pouquíssimos municípios têm o esgoto tratado e despejado 

dentro do Rio Doce. Linhares e Ipatinga, cidades acima de 

cem mil habitantes, podem se dar ao luxo de dizer que são 

as únicas que tratam todo o esgoto de suas regiões centrais 

antes de serem despejados dentro do Rio Doce.  

Tivemos oportunidade de entregar essa obra ao 

povo de Linhares, no ano de 2011. Fico muito triste vendo 

as imagens apresentadas pelo Senhor Deputado Dary 

Pagung.  

Quero pontuar alguns assuntos. Esses foram os 

dois primeiros.  Um deles diz respeito ao seguinte: oitenta 

e dois por cento da população fala que está difícil 

encontrar um emprego. E mais difícil ainda está manter-se 

nos empregos atuais. Sabemos disso. O que isso gera, 

quando falamos que as pessoas estão com dificuldade de 

encontrar empregos e a todo o momento temos mais 

empregados sendo desempregados? A busca pela 

poupança que fizeram ao longo de suas vidas! E os 

números estão aí: bilhões, nos primeiros meses do ano de 

2015, sendo sacados das cadernetas de poupança. Com 

isso, diminui-se a possibilidade de se investir no sistema 

financeiro habitacional. É um quadro muito grave, em que 

uma ação desencadeia outra, e o país, com isso, sofre 

demasiadamente.  

 Outra colocação hoje dos jornais é quanto à 

produtividade brasileira: perdemos 2,3% de produtividade 

no último ano de 2014. O fruto dessa perda de 

produtividade é a falta de investimento em maquinário e 

equipamentos.  

 São assuntos que parecem estar distantes de nós, 

mas não estão. Estão batendo às nossas portas, e precisam 

ser colocados na tribuna desta Casa. 

 Outro assunto: as contas externas têm rombo de 

sete bilhões em abril. Só neste ano, entre março e abril, 

tivemos doze bilhões de déficit no comércio exterior. O 

que quer dizer isso? O que sai e o que entra está nos dando 

uma defasagem de doze bilhões em apenas dois meses. 

Está saindo mais dinheiro deste país do que entrando, e 

isto também é muito preocupante para todos nós. 

 Mas, por outro lado, vejo um governo federal que 

novamente saca dez bilhões do fundo de garantia do 

trabalhador para colocar no BNDES. Espero que seja para 

financiar os pequenos e microempresários deste país, e não 

para financiar os grandes, como tem feito até o presente 

momento. Não para financiar projetos fora do país.  

Senhor Deputado Padre Honório, espero que o 

banco financie a agricultura familiar, o produtor rural, o 

setor produtivo e, principalmente, os pequenos e os médios 

deste país. Não dá para entender quando o ministro da 

Fazenda fala que a operação é vantajosa para o trabalhador 

porque renderá sete por cento de correção. Está chamando 

todos nós de trouxas. No ano passado, a correção foi de 

7,7%. Com o índice inflacionário que temos acumulado 

nos últimos doze meses, com certeza teremos uma 

correção ainda maior. Corrigir os recursos que se tomou do 

fundo de garantia do trabalhador para emprestar para o 

BNDES para tapar buraco, para emprestar, por exemplo, 

às concessionárias de rodovias, como temos no Espírito 

Santo a Eco 101, é deixar o trabalhador sem a justa 

correção do seu dinheiro. Mais uma vez perde o 

trabalhador. São fatos, realidades, que estão colocadas, 

estampadas nos jornais de hoje. Eu quis aproveitar este 

momento para trazê-los para o povo do Espírito Santo.  

 Novamente peço a sensibilidade da prefeitura de 

Linhares, por meio do prefeito, do secretário de Saúde, 

para que assine o mais rápido possível o convênio com o 

Hospital Rio Doce. Desde o ano de 1993, o município de 

Linhares faz esse convênio.  Sabemos da importância que 

tem o hospital, a Fundação Rio Doce na rede hospitalar do 

Município de Linhares para atendimento não só dos 

linharenses, mas de todo nosso entorno.  

Obrigado a todos. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILDEVAN 

FERNANDES - PV) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório, orador inscrito. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 

Senhores Deputados, público que nos assiste neste 

momento, gostaria, neste primeiro momento, de 

parabenizar o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos pela 

maneira como tem se pronunciado nesta tribuna, com 

coragem, lucidez e fazendo a sociedade refletir um 

pouquinho sobre alguns graves problemas que envolvem 

toda a sociedade, sendo solidário. Obrigado, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, V. Ex.ª está repetindo a voz 

de muita gente que não tem essa mesma oportunidade. 

Gostaria de convidar as pessoas da Grande 

Vitória, principalmente as que precisam que seus títulos 

sejam reconhecidos em nosso Estado, para a audiência 

pública que será realizada amanhã, a partir das 18h. São 

mestrandos e doutorandos que saem do país para buscar 

mais especialização, mais conhecimento para o nosso 

Estado.  

É uma lei que já está sendo votada em âmbito 

federal, mas que também pode ser votada em âmbito 

estadual. Em diversos estados, essa lei já foi aprovada, 

como em São Paulo, Rondônia, Roraima e Acre. Amanhã, 

estaremos inclusive com a ministra do Paraguai, a 

senadora Mirtha Elizabeth Palácio. Agradecemos mais 
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uma vez à professora Graça Matilde, por essa 

oportunidade de reflexão, e ao professor Vicente Celestino 

de França.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, temos refletido 

sobre segurança pública e hoje foi um tema muito debatido 

nesta Casa. E automaticamente, foi muito debatida a 

questão da menoridade penal. Mas o que é segurança 

pública, Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª que é 

um homem que tem trabalhado defendendo a vida? É 

diminuir a idade? Não está tendo cadeia nem para os 

bandidos adultos, que precisam realmente ser punidos. É 

aprovar a pena de morte? Essa pena de morte já existe e 

está aí, matando milhares e milhares de pessoas, muitas 

vezes que são cooptadas pelos traficantes, pelos 

criminosos e conduzidos, como foi dito nesta Casa, para as 

universidades do crime, que são os presídios. 

Então, o que é segurança pública? Já disse, o 

Senhor Deputado Sergio Majeski já disse, o Senhor 

Deputado Guerino Zanon já disse e a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto já disse: precisamos garantir a todas as 

pessoas, independente da idade, políticas públicas que lhes 

deem condições e oportunidades para defenderem suas 

próprias vidas. 

Estamos nesta Casa falando como representantes 

do Estado e continuo dizendo que nosso Estado precisa se 

sentar com as entidades, com as lideranças, precisa fazer 

uma reflexão profunda, mas muito profunda, e dizer: é 

nessa direção que queremos caminhar. Se não fizermos 

isso, como disse várias vezes o governador Paulo Hartung, 

cobriremos com cobertor curto, cobrindo a cabeça e 

descobrindo os pés ou cobrindo os pés e descobrindo a 

cabeça. O projeto que não escuta a sociedade de maneira 

efetiva cobre uma parte e descobre outra. 

 Outro assunto, até mesmo ligado à segurança 

pública, que escutamos todos os dias na roça, é a 

insegurança que as pessoas têm, principalmente nesse 

momento da colheita. Centenas e centenas de pessoas de 

outros lugares vão aos municípios e, às vezes, não há 

acompanhamento da prefeitura fazendo registro dessas 

pessoas, que muitas vezes são conhecidas apenas pelo 

apelido e não têm nenhuma ficha de registro. Essas 

pessoas vêm de diversas partes para a colheita do café e os 

produtores, os trabalhadores rurais, são expostos a uma 

série de ameaças. Eles passam o ano todo trabalhando, 

trabalhando, trabalhando, pensando em fazer uma colheita 

para dar melhor condição à família e quando chegam à 

colheita, não tendo o respaldo da segurança nas suas 

propriedades, veem seus produtos sendo levados embora 

pelos ladrões. 

Quanto àqueles que também produzem pimenta, 

nesse preço que estamos vendo ser praticada, o ladrão 

invade a casa do produtor rural, leva o produto e muitas 

vezes, como aconteceu em Nova Venécia ano passado, 

ainda elimina o trabalhador violentamente.  

Pedimos ao secretário de segurança e ao 

governador. Temos hoje mil e setenta e sete homens e 

mulheres, jovens formados, que foram aos quartéis, 

receberam a formação e aguardam receber autorização do 

Governo para iniciar seu trabalho. Pedimos a sensibilidade 

do Governo para que esses profissionais sejam colocados a 

serviço da sociedade, prevenindo o crime. Não adianta só 

falar que tem que prender, tem que prevenir. Qual cidadão 

nasceu traficante ou assassino? Precisamos prevenir. E a 

presença de um policial realmente inibe aquele que quer 

cometer o crime. 

Finalizando, mais uma vez agradecemos a todos 

os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que têm nos 

ajudado nesta escola de formação política. Lembrando-

lhes que iniciaremos, sexta-feira em Água Doce do Norte e 

sábado em Conceição da Barra. Já chegamos ao número de 

mais de vinte municípios e hoje nossa escola, certificada 

pelo Ifes, já está com o edital de abertura das inscrições, 

das matrículas, até dia 08 de junho. 

Agradeço a todas as Senhoras Deputadas e os 

Senhores Deputados, principalmente nosso amigo e 

companheiro Senhor Deputado Sergio Majeski, que tem 

feito trabalho espetacular indo às escolas. Espero que essas 

escolas também possam olhar para os Senhores Deputados, 

principalmente para o Senhor Deputado Sergio Majeski, 

que está dando colaboração muito grande. Que possa ser 

reconhecido e, quem sabe, em 2018 veremos o Senhor 

Deputado Sergio Majeski em Brasília, ajudando nosso país 

a refletir sobre os problemas essenciais, principalmente a 

educação.  

Muito obrigado a todos. Peço a Deus que abençoe 

a vida de todos, principalmente daqueles que estão 

retornando às suas bases. Que todos sejam protegidos 

nesse trânsito meio maluco e que retornem a suas casas 

com saúde, paz e alegria, encontrando seus familiares 

também com alegria.  

Obrigado e uma boa semana a todos. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GILDEVAN 

FERNANDES - PV) – Em nome de Jesus. 

Faço registro da presença da Dulce e do Marcos, 

representantes do Hospital e Maternidade de São Mateus, 

essa importante instituição que tanto honra a saúde daquele 

município da nossa região. 

Findo o tempo destinado a presente sessão, vou 

encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores Deputados 

para a próxima, ordinária, dia 1.º de junho de 2015, para a 

qual designo  
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 

ORDEM DO DIA: discussão única, em regime 

de urgência, dos Projetos de Lei n.
os

 216/2015 e 217/2015; 

discussão única, em regime de urgência, dos Projetos de 

Resolução n.
os

 20/2015 e 19/2015; discussão especial, em 

3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 23/2015, 118/2015 e 

146/2015; discussão especial, em 3.ª sessão, dos Projetos 

de Decreto Legislativo n.
os

 07/2015, 08/2015 e 09/2015; 

discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Resolução 

n.º 17/2015; e discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 10/2015. 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às doze horas. 
 

*De acordo com o registrado no painel eletrônico, 

deixou de comparecer a presente sessão o Senhor 

Deputado Marcos Bruno. 



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: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

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: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

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: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 
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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 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

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 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 
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