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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DA VITÓRIA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 066/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. CLAYTON 

SIQUEIRA DO NASCIMENTO 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Clayton Siqueira do 

Nascimento. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, em 14 de julho de 

2015. 

 

Da Vitória 

Deputado Estadual 

PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Clayton Siqueira do Nascimento, bacharel em 

Direito, com graduação oriunda da Faculdade UNES, 

é Policial Militar pertence aos quadros da honrosa 

instituição da Policia Militar do Espírito Santo desde 

17 de junho do ano de 1994, há 21 anos. 

 

Trabalhou em diversos municípios do estado, entre 

eles, Vila Velha, Castelo, Muqui, Mimoso do Sul, 

Cachoeiro de Itapemirim e atualmente encontra-se 

desempenhando suas funções no município de Atílio 

Vivacqua. 

 

Clayton ainda é Diretor da Associação de Cabos e 

Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo e 

possui inúmeras anotações de elogios em sua ficha 

funcional, pelos bons serviços prestados a sociedade 

capixaba.  

 

Por estas razões, agraciar com a concessão do 

honroso Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Clayton Siqueira do Nascimento é medida oportuna e 

mais que merecida. 

Neste sentido, para que nossa proposição se 

concretize, esperamos apoio e aprovação dos 

Senhores Deputados.  

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 44/2015 

 

Acrescenta o § 7º ao artigo 70 da 

Resolução nº 2.890, de 23.12.2010. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica acrescido ao artigo 70 da 

Resolução nº 2.890, de 23.12.2010, o § 7º, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 70. (...) 

 

(...) 

 

§ 7º Aos ocupantes dos cargos em 

comissão vinculados à Diretoria de 

Controle Interno, além de curso 

superior em direito, contabilidade, 

economia ou administração, será 

exigida a qualificação prevista no § 

1º do artigo 10 da Lei nº 9.938, de 

22.11.2012, cuja comprovação se 

dará por experiência profissional na 

área ou conclusão de curso específico 

em instituição legalmente instituída 

ou em Escola de órgão/Poder 

Público.” 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,      de   

de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Submetemos à apreciação dessa Augusta Casa o 

incluso Projeto de Resolução que tem por finalidade 

inserir o § 7º ao artigo 70 da Resolução nº 2.890, de 

23.12.2010. 
 

Com efeito, a aludida inserção visa trazer para o bojo 

da norma interna da Assembleia Legislativa do 
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Estado do Espírito Santo - Ales - uma exigência já 

estabelecida pela Lei nº 9.938, de 22.11.2012, com 

vistas a tornar indubitável o atendimento por esta 

Casa aos preceitos instituídos pela legislação de 

autoria do Poder Executivo Estadual. 

 

Assim, além de curso superior em direito, 

contabilidade, economia ou administração, aos 

ocupantes dos cargos em comissão vinculados à 

Diretoria de Controle Interno da Ales - órgão central 

de controle interno do Poder Legislativo Estadual - 

será exigida a qualificação prevista no § 1º do artigo 

10 da Lei nº 9.938, de 22.11.2012, isto é, 

conhecimento em matéria orçamentária, financeira, 

contábil, jurídica ou de administração pública, além 

de dominar os conceitos relacionados ao controle 

interno e à atividade de auditoria. 

 

No mais, salientamos que o presente Projeto atende 

aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e das 

demais normas concernentes às finanças públicas, 

uma vez que o presente projeto não possui aptidão de 

gerar despesas para a administração. 

 

Por todo o exposto, temos a certeza de que esta nobre 

Casa Legislativa, apreciando o teor do presente 

projeto e as razões que o justificam, apoiará e 

aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 

público que ela traduz. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 045/2015 

 

Altera as Resoluções nº 2.700, de 

15.7.2009, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, e nº 2.890, de 

23.12.2010, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos e Carreiras dos 

Servidores do Poder Legislativo, e dá 

outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O artigo 30 do Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15.7.2009, 

passa a vigorar acrescido de mais um parágrafo, com 

a seguinte redação, ficando o seu parágrafo único 

renumerado para parágrafo primeiro: 

“Art. 30. (...) 
 

§ 1º (...) 
 

§ 2º As comissões previstas neste 

artigo disporão de estrutura física e 

funcional necessárias ao 

desenvolvimento de seus trabalhos e, 

na medida do possível, equânimes.” 

(NR) 

 

Art. 2º O § 4º do artigo 59 do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700/2009, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 59. (...) 

 

(...) 

 

§ 4º Não se criará Comissão 

Parlamentar de Inquérito se já 

estiverem 10 (dez) em 

funcionamento. 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º O artigo 7º da Resolução nº 2.890, de 

23.12.2010, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 7º (...) 

 

(...) 

 

VI - (...) 

 

(...) 

 

s) (...) 

 

(...) 

 

16. Supervisão da Comissão de 

Cooperativismo; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 4º O artigo 72 da Resolução nº 

2.890/2010 passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 72. (...) 

 

(...) 
 

§ 2º São de livre escolha e indicação 

do Deputado, respeitada a 

escolaridade, a qualificação e os 

demais requisitos legais, a nomeação 

de servidor para o exercício de cargo 

comissionado no respectivo gabinete 

ou em órgão que esteja sob sua 

presidência ou direção, passando esta 

a ser de sua exclusiva 

responsabilidade, desde que aceita 

pela Mesa. 

 

§ 3º Excluídos os casos previstos nos 

parágrafos anteriores, as nomeações 
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para o exercício dos demais cargos 

comissionados da Secretaria da 

Assembleia Legislativa são de 

exclusiva responsabilidade da Mesa, 

vedada a indicação por Deputado. 

 
§ 4º Quando um mesmo Deputado 

for Presidente ou Dirigente de mais 

de um órgão na forma prevista no § 

2º deste artigo, lhe competirá a 

escolha e indicação previstas no § 2º 

deste artigo somente em relação a um 

deles, ficando a do outro na 

competência do respectivo Vice-

Presidente ou substituto regimental.” 

(NR) 

 
Art. 5º Fica transformado na estrutura 

organizacional da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo - Ales - o cargo de provimento em 

comissão de Supervisor do Gabinete da Secretaria de 

Gestão de Pessoas no cargo de provimento em 

comissão de Supervisor da Comissão de 

Cooperativismo, na forma do Anexo I desta 

Resolução. 

 
§ 1º A área de atuação do cargo de 

Supervisor da Comissão de Cooperativismo é a 

Comissão Permanente de Cooperativismo. 

 
§ 2º As atribuições do cargo de Supervisor da 

Comissão de Cooperativismo são as constantes da 

Resolução nº 2.890/2010. 

 
§ 3º A transformação operada nos termos 

deste artigo não implica alteração do padrão 

remuneratório do cargo nem em qualquer tipo de 

acréscimo de despesa. 

 

Art. 6º A Supervisão da Comissão de 

Cooperativismo passa a integrar o organograma 

constante do Anexo I da Resolução nº 2.890/2010, 

conforme a nova estrutura prevista em seu artigo 7º, 

na forma do artigo 3º desta Resolução. 

 

Art. 7º Fica transformado no Anexo IV da 

Resolução nº 2.890/2010, no nível de Supervisão, o 

cargo de Supervisor do Gabinete da Secretaria de 

Gestão de Pessoas no cargo de Supervisor da 

Comissão de Cooperativismo, na forma do Anexo II 

desta Resolução. 

 

Art. 8º Os Anexos IV-A e IV-B a que se 

referem os §§ 2º-B e 2º-C do artigo 70 da Resolução 

nº 2.890/2010, passam a vigorar, respectivamente, 

nos termos dos Anexos III e IV, que integram esta 

Resolução. 

 

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação 

desta Resolução correrão por conta de dotações 

próprias previstas no orçamento da Ales do corrente 

exercício. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Art. 11. Ficam revogados o item 5 da alínea 

o do inciso VI do artigo 7º e o item 31 do Anexo V 

da Resolução nº 2.890/2010. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,       

de                      de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ANEXO I 

 

Cargo de provimento em comissão transformado na forma do artigo 5º desta Resolução. 

 

Cargos de Provimento em Comissão Área de Atuação Qt. 
Escolaridade/ 

Qualificação 
Código 

Cargo a ser 

transformado 

Supervisor do Gabinete 

da Secretaria de Gestão 

de Pessoas  

Supervisão do Gabinete da 

Secretaria de Gestão de 

Pessoas 

01 Curso Superior SGSGP 

Cargo resultante da 

transformação 

Supervisor da Comissão 

de Cooperativismo 

Comissão Permanente de 

Cooperativismo 
01 Curso Superior SCCO 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de agosto de 2015 

ANEXO II 

 

Altera, no nível de Supervisão, o Anexo IV da Resolução nº 2.890/2010, na forma do artigo 7º desta Resolução. 

 

NÍVEL DE SUPERVISÃO 

ITEM CARGO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

(...) 

09 
Supervisor da Comissão 

de Cooperativismo 

Comissão Permanente 

de Cooperativismo 
SCCO Curso Superior 01 DCP 

(...) 

    
TOTAL 05 55 

 
 

ANEXO III 

 

Altera o Anexo IV-A da Resolução nº 2.890/2010, na forma do artigo 8º desta Resolução. 

 

“ANEXO IV-A 

Distribuição dos cargos de Assessor Sênior da Secretaria da Ales nas unidades administrativas, na forma do artigo 70, § 2º-B. 

 

Quantidade de Cargos de Assessor Sênior da Secretaria da Ales - Código ASS - por Unidade Administrativa 

Unidade Administrativa Quantidade de Cargos de ASS Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 05 Curso superior 

Gabinete da Vice-Presidência 02 Curso superior 

Gabinete da 1ª Secretaria 02 Curso superior 

Gabinete da 2ª Secretaria 02 Curso superior 

Gabinete da Liderança do Governo 02 Curso superior 

Gabinete da Ouvidoria Parlamentar 02 Curso superior 

Gabinete da Corregedoria Geral 02 Curso superior 

Gabinete da Direção Geral 05 Curso superior 

Gabinete da Secretaria Geral da Mesa 03 Curso superior 

Gabinete da Procuradoria Geral 03 Advogado 

Secretaria de Comunicação Social 

(e unidades vinculadas) 
10 Curso superior 

Subdireção Geral da Secretaria 01 Curso superior 

Supervisão da Comissão de Licitação 02 Curso superior 

Subprocuradoria Geral 01 Curso superior 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e Órgãos 

Especiais 
10 Curso superior 

Comissão de Justiça 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Finanças 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Defesa do Consumidor 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Agricultura 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Meio Ambiente 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Infraestrutura 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Educação 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Ciência e Tecnologia 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Saúde 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Cultura 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Turismo e Desporto 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional 
02 Curso Superior da área temática 
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Comissão de Segurança 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Política sobre Drogas 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Cooperativismo 02 Curso Superior 

Centro de Estudos e Pesquisa da Procuradoria 02 Bacharel em Direito 

Equipe de Revisão da Procuradoria 02 Bacharel em Direito 

Coordenação Especial da Escola do Legislativo 01 Curso superior 

Diretoria de Infraestrutura e Logística 01 Curso superior 

Secretaria de Gestão de Pessoas 02 Curso superior 

Diretoria de Finanças 01 Curso superior 

Diretoria de Tecnologia da Informação 01 Curso superior 

TOTAL 94  

 

 

ANEXO IV 

 
Altera o Anexo IV-B da Resolução nº 2.890/2010, na forma do artigo 8º desta Resolução. 

 
ANEXO IV-B 

Distribuição dos cargos de Assessor Júnior da Secretaria da Ales nas unidades administrativas, na forma do artigo 70, § 2º-C. 

 

Quantidade de Cargos de Assessor Júnior da Secretaria da Ales - Código AJS - por Unidade Administrativa 

Unidade Administrativa Quantidade de cargos de AJS Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 04 Ensino médio 

Gabinete da Vice-Presidência 02 Ensino médio 

Gabinete da 1ª Secretaria 03 Ensino médio 

Gabinete da 2ª Secretaria 03 Ensino médio 

Gabinete da Liderança do Governo 02 Ensino médio 

Gabinete da Direção Geral 03 Ensino médio 

Gabinete da Secretaria Geral da Mesa 03 Ensino médio 

Gabinete da Procuradoria Geral 03 Bacharel em Direito 

Secretaria de Comunicação Social 12  Ensino médio 

Subdireção Geral da Secretaria 02 Ensino médio 

Supervisão da Comissão de Licitação 02 Ensino médio 

Supervisão da Comissão de Compras 02 Ensino médio 

Supervisão do Setor de Contratos 02 Ensino médio 

Subprocuradoria Geral 01 Bacharel em Direito 

Diretoria de Finanças 01 Ensino médio 

Supervisão do Setor de Almoxarifado 02 Ensino médio 

Supervisão do Setor de Patrimônio 02 Ensino médio 

Supervisão do Setor de Sonorização 01 Ensino médio 

Supervisão do Setor de Transporte e Logística 03 Ensino médio 

Secretaria de Gestão de Pessoas 01 Ensino médio 

Diretoria de Processo Legislativo 01 Ensino médio 
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Diretoria de Documentação e Informação 01 Ensino médio 

Supervisão do Arquivo Geral 01 Ensino médio 

Coordenação da Reprografia e Publicações 01 Ensino médio 

Diretoria de Taquigrafia Parlamentar 01 Ensino médio 

Diretoria das Comissões Parlamentares 01 Ensino médio 

Coordenação das Comissões Temporárias 05 Ensino médio 

Comissão de Justiça 02 Ensino médio 

Comissão de Finanças 02 Ensino médio 

Comissão de Defesa do Consumidor 02 Ensino médio 

Comissão de Agricultura 02 Ensino médio 

Comissão de Meio Ambiente 02 Ensino médio 

Comissão de Infraestrutura 02 Ensino médio 

Comissão de Educação 02 Ensino médio 

Comissão de Ciência e Tecnologia 02 Ensino médio 

Comissão de Saúde 02 Ensino médio 

Comissão de Cultura 02 Ensino médio 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 02 Ensino médio 

Comissão de Turismo e Desporto 02 Ensino médio 

Comissão de Segurança 02 Ensino médio 

Comissão de Política sobre Drogas 02 Ensino médio 

Comissão de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional 
02 Ensino médio 

Comissão de Cooperativismo 02 Ensino médio 

Supervisão da Ouvidoria Geral 02 Ensino médio 

Supervisão da Corregedoria Geral 02 Ensino médio 

Diretoria de Redação 01 Ensino médio 

Coordenação da Biblioteca Central 01 Ensino médio 

Diretoria da Procuradoria 01 Curso de Direito incompleto 

Coordenação Especial do Cerimonial 02 Ensino médio 

Coordenação Especial de Segurança Legislativa 09 Ensino médio 

Coordenação Especial da Escola do Legislativo 01 Ensino médio 

Coordenação Especial de Relações Institucionais 01 Ensino médio 

Supervisão de Redação de Atas e Apanhamentos de Debates 03 Ensino médio 

Supervisão de Registro e Tramitação Legislativa 02 Ensino médio 

Supervisão da Equipe de Apoio ao Plenário 02 Ensino médio 

Supervisão de Estudos e Pesquisas da Procuradoria 04 Curso de Direito incompleto 

Supervisão da Equipe de Revisão da Procuradoria 02 Curso de Direito incompleto 

Coordenação Especial de Infraestrutura e Logística 03 Ensino médio 

TOTAL 133  



Vitória-ES, terça-feira, 04 de agosto de 2015 Diário do Poder Legislativo - 7 

REPERCUSSÃO FINANCEIRA 

Impacto Mensal Previsto R$ 129.619,34 

Impacto Previsto Para 2015 (06 meses) R$ 863.912,90 

Impacto Previsto Para 2016 R$ 1.796.938,82 

Impacto Previsto Para 2017 R$ 1.868.816,38 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Trata-se de Projeto de Resolução visando 

modificar as Resoluções nº 2.700, de 15.7.2009, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - Ales -, e a Resolução nº 2.890, de 

23.12.2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos 

e Carreiras dos Servidores do Legislativo. 

 
No tocante ao Regimento interno, pretende-se 

com o Projeto a criação da regra que garante às 

comissões parlamentares a estrutura física e 

funcional necessárias ao desenvolvimento de 

seus trabalhos, tendo por princípio a distribuição 

equânime da mão de obra. Ademais, ainda 

quanto a esse diploma, a Proposição, atenta ao 

dinamismo da sociedade contemporânea, amplia 

para 10 (dez) o limite de Comissões 

Parlamentares de Inquérito em funcionamento 

concomitante, evitando, dessa forma, que fatos 

relevantes ocorridos em meio à sociedade 

deixem de ser investigados pelo Legislativo em 

função de um mero requisito formal, sem abrir 

mão de um limite (agora fixado em 10) que evite 

o comprometimento da força laboral da 

instituição. 

 
Quanto às alterações propostas no bojo da 

Resolução nº 2.890/2010, destaca-se também do 

Projeto a criação de estrutura de funcionamento 

para a nova Comissão Permanente da Ales, qual 

seja, a Comissão de Cooperativismo, 

recentemente instituída no âmbito deste 

Parlamento por meio da Resolução nº 3.993, 

publicada no Diário do Poder Legislativo - DPL 

- de 27.05.2015. Ressalta-se ainda que, para a 

gestão e desempenho das atividades inerentes à 

aludida Comissão, propõe-se a transformação do 

cargo de provimento em comissão de Supervisor 

do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas 

no cargo de provimento em comissão de 

Supervisor da Comissão de Cooperativismo. 

Dessa forma, não haverá acréscimo de despesa 

com essa modificação, uma vez que não há 

criação, mas apenas transformação de cargo. 

Enfim, o Projeto se justifica por representar 

importante atualização da norma matriz da 

gestão de pessoal da Ales. 

 
No mais, salientamos que o presente Projeto 

atende aos ditames da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e das demais normas concernentes às 

finanças públicas, uma vez que as despesas do 

Poder Legislativo Estadual, relativas a 2015, 

apontam disponibilidade orçamentária que 

permite sua execução. 

 
Por todo o exposto, temos a certeza de que essa 

nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 

presente Projeto e as razões que o justificam, 

apoiará e aprovará esta iniciativa. 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

 

MENSAGEM Nº 191/2015 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa 

 
Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 
Transmito à V. Exa., amparado nos 

artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição 

Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 

Autógrafo de Lei n° 53/2015, que “Obriga os 

supermercados e outros estabelecimentos 

comerciais a disponibilizar álcool em gel na 

área de retirada de carrinhos e cestos de 

compras”, aprovado nessa Casa, oriundo do 
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Projeto de Lei nº 179/2015, de autoria do 

Deputado Euclério Sampaio, para 

cumprimento das formalidades constitucionais 

de praxe. 

 

 

Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa, vejo-me compelido a negar 

sanção à propositura, embasado na manifestação 

da Procuradoria Geral do Estado, pelas razões 

que passo a expor: 

 

 

“O projeto de lei aprovado tem 

por objetivo obrigar os 

supermercados e outros 

estabelecimentos comerciais a 

disponibilizarem gratuitamente 

álcool em gel na área de retirada 

de carrinhos e cestos de compras, 

bem como disponibilizar, no 

mesmo local, lenços de qualquer 

espécie para higienização, 

gratuitamente. 

 

 

 

Todavia, o Estado não possui 

competência legislativa para a 

matéria, que, por cuidar de 

assunto de interesse local, é do 

Município. 

 

 

 

Com efeito, a Constituição 

Federal acolheu o princípio da 

predominância do interesse, 

cabendo à União a competência 

legislativa para as matérias em 

que predomina o interesse geral, 

aos Estados as de predominante 

interesse regional e aos 

municípios os assuntos de 

interesse local. Assim, no que 

tange à competência normativa, as 

matérias que só podem ser 

reguladas pelo Município estão 

prevista no art. 30, que lhe 

assegura a prerrogativa de editar 

normas sobre assuntos de 

interesse local e suplementar as 

legislações federal e estadual, para 

melhor atender às suas 

peculiaridades. 

 

 

(...) 

 

 

 

Nesse contexto, o autógrafo de lei 

ora em análise, ao pretender 

obrigar os supermercados e outros 

estabelecimentos comerciais a 

disponibilizarem gratuitamente 

álcool em gel na área de retirada 

de carrinhos e cestos de compras, 

bem como disponibilizar, no 

mesmo local, lenços de qualquer 

espécie para higienização, 

gratuitamente, invade 

competência privativa dos 

Municípios. 

 

 

Isso porque a obrigatoriedade 

determinada se enquadra no 

conceito de interesse local (art. 

30, I, da Constituição Federal), 

por compreender a fiscalização 

das condições de higiene de 

bares e restaurantes, entre 

outras, sendo por este motivo 

inconstitucional as disposições do 

autógrafo de lei em análise.” 

 

 

 

Pelas razões do parecer supra, o veto 

total se impõe ao Autógrafo de Lei nº 53/2015, 

e restituo o assunto para o oportuno reexame 

dessa ilustre Assembleia. 

 

 

 

Vitória, 24 de julho de 2015. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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PODER JUDICIÁRIO 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1471 

 
 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, DARLAN RONNIE JUFFO 

RODRIGUES, do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, do gabinete do Deputado 

Gildevan Fernandes, por solicitação do próprio 

Deputado contida no processo nº 152859/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1472 

 
 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, LETICIA DE MEDEIROS 

MAPELY, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Sandro 

Locutor, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 152849/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1473 

 

 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, SINVALDO CORTES PASSOS, 

do cargo em comissão de Subcoordenador de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SCGRP, do gabinete do Deputado Gildevan 

Fernandes, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 152857/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1474 

 

 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, ALINE OLIVEIRA COELHO DIAS, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Sandro 

Locutor, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 152850/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1475 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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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, SINVALDO CORTES PASSOS, para 

exercer o cargo em comissão de Coordenador-

Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código CGGRP, no gabinete do Deputado 

Gildevan Fernandes, por solicitação do próprio 

Deputado contida no processo nº 152858/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1476 

 

 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, DARLAN RONNIE JUFFO 

RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão 

de Subcoordenador de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código SCGRP, no gabinete do 

Deputado Gildevan Fernandes, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

152860/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1477 

 

 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, MONICA PIROLA DOS REIS, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Gildevan 

Fernandes, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 152856/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1478 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR, a servidora efetiva 

FABIANA PONTES GONÇALVES DA SILVA, 

matrícula nº 203285, Técnico em Tecnologia da 

Informação, código ETTI, para exercício da 

Função Gratificada Especial de Gestão de 

Contratos - FGEGC3, gestora do contrato que 

acompanhará e fiscalizará a execução do Contrato 

nº 002/2013, cujo o objeto é a Contratação da 

Empresa especializada para Locação de Sistema de 

Gerenciamento de Rotinas Legislativa com 

fornecimento de hadware e softwares (painel 

eletrônico para votação). 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1479 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 11/07/2015, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SERGIO 
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LUIZ FERREIRA, matrícula nº 206129, Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar - 

TJGRP.  

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1480 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 08/07/2015, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 

CHARLES LOURENÇO SCARDUA, matrícula 

nº 207198, Coordenador Especial Técnico 

Operacional - CETO, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1481 

 

 A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais 

previstas no art. 17, inciso XXIV, do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2700/2009; e 

no artigo 9º, § 1º, inciso IX, da Resolução 

2890/2010; 
 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º DETERMINAR abertura de 

sindicância para apurar os fatos narrados no 

Processo Administrativo nº 152817. 
 

 § 1º A sindicância será conduzida pela 

Comissão Processante prevista no Ato da Mesa nº 

1414, de 20.10.2010. 

 § 2º A Comissão designada terá o prazo de 

30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 

contar da data da publicação do presente Ato, 

conforme disposto no artigo 249, § 1º, da Lei 

Complementar nº 46/94. 
 

 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1482 
 

 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 

04 de julho de 2015, a servidora GRAZIELA 

GUSMÃO PONTINI, matrícula nº 208010, no 

cargo efetivo de TÉCNICO EM 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 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 151297/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 
2º Secretário 
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ATO Nº 1483 

 

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, ALINE OLIVEIRA COELHO 

DIAS, do cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1484 

 
 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, GIOVANI PAGOTO FIOREZE, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1485 

 

 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, KARYNA RODRIGUES BATISTA 

ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de agosto de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• TERÇA-FEIRA - 04.08.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 ANTES E DEPOIS DA LEI O programa debate as novas leis de acessibilidade. 

07h30 

MPF: INTERESSE PÚBLICO MPF pede que pronunciamentos oficiais tenham tradução em libras. Em 

Santa Catarina, o MPF ajuíza ação contra construção irregular na Praia de 

Canajurê. No Maranhão ação pede a regularização dos serviços a pacientes 

com hanseníase. E ainda, MPF defende punição mais rígida para crime de 

homofobia. 

08h00 FIOCRUZ - UNIDIVERSIDADE O programa debaterá o tema: Psicanálise. 

08h30 REPORTAGEM ESPECIAL Acompanhe uma reportagem especial sobre o uso do celular. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 
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09h00 COMISSÃO DE SAÚDE (V) Reunião ordinária. 

11h00 
CPI DA SONEGAÇÃO DA 

TRIBUTOS (V) 

Reunião ordinária. 

14h00 

PARLAMENTO BRASIL Câmara rediscute o Estatuto do Desarmamento. Senado fiscaliza as obras de 

transposição do rio São Francisco. Assembleia de Minas Gerais celebra o 12º 

aniversário do projeto Parlamento Jovem. E ainda, as curiosidades sobre a 

fabricação do dinheiro na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 INTER-SESSÃO Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h00 INTER-SESSÃO Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h15 

AÇÃO PARLAMENTAR Deputado Sandro Locutor (PPS) fala sobre o trabalho à frente da União 

Nacional de Legisladores e Legislativos (Unale). Entre outros temas, opina 

sobre o regime diferenciado de contratações públicas e destaca a criação de 

uma nova CPI na Ales. 

19h00 

 

COMISSÃO ESPECIAL 

FEDERALISMO FISCAL 
Audiência pública em Linhares 

21h10 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a vida e a carreira do cartunista Gilberto Zappa. 

21h30 

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

da carteira de trabalho para o trabalhador e acompanhe a luta do MPT contra 

o trabalho informal. Veja ainda o trabalho das mulheres na construção civil. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 
SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

 

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 

 

SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 

DE JULHO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno Lamas, 

Doutor Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Gilsinho Lopes, Marcelo Santos, Marcos 

Bruno, Nunes, Raquel Lessa e Sérgio 

Majeski) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) -  Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e, a 

convite da Senhora Presidenta, 

assume a 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Bruno Lamas)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) -  Convido o Senhor Deputado Bruno Lamas a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Bruno Lamas 

lê Salmos, 19:02)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) -  Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da sexagésima segunda sessão 

ordinária, realizada em 13 de julho de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Dary Pagung, Edson 

Magalhães, Luzia Toledo e Pastor 

Marcos Mansur) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

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

Convido o Senhor 2º Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima sexta sessão solene, realizada 

em 13 de julho de 2015. (Pausa) 

 

(O Senhor 2º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=0&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&COD_VIDEO=411091&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=0&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&COD_VIDEO=411091&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
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- PMDB) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

Aprovada a ata como lida. (Pausa) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Comunico o 

falecimento de Rodrigo Pereira Moura, de trinta e 

dois anos, um jovem que foi assassinado. O seu corpo 

estava desaparecido desde quarta feira passada e 

ontem foi encontrado no município de Aracruz. Ele 

trabalhou muitos anos na Leão Alimentos e Bebidas 

Coca-Cola, Marques Produções e Jornal Correio do 

Estado. Atualmente possuía o próprio negócio na 

área de comunicação, era publicitário. Era muito 

querido em Linhares. O meu coração se compadece 

com todos os familiares e os amigos de Linhares.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

faremos um minuto de silêncio a requerimento de V. 

Ex.ª. A Mesa, também consternada, deixa os nossos  

votos de pesar pelo falecimento do jovem Rodrigo 

Pereira Moura aos seus familiares. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Registro o 

falecimento do Policial Civil Carlos Alberto Santos, 

que ocorreu neste exato momento; ele é parente do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Quero externar os 

meus sentimentos a toda a família enlutada e peço 

também à Mesa que faça essa homenagem póstuma 

ao senhor Carlos Alberto Santos. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Sandro Locutor) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - O Senhor Deputado Marcelo Santos 

também pede um minuto de silêncio pelo passamento 

do primo do nosso colega,  Deputado Gilsinho Lopes. 

Que Deus abençoe a alma dos dois. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Comunico que faleceu ontem 

o senhor João Bussular, pessoa querida do Município 

de Baixo Guandu e por isso  peço um minuto de 

silêncio. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - A requerimento do Senhor Deputado 

Dary Pagung, faremos um minuto de silêncio pelo 

passamento do senhor João Bussular, do Município 

de Baixo Guandu. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Aproveitando a 

oportunidade, gostaria de pedir um minuto de 

silêncio também pelo falecimento do senhor 

Leonides Moreno, ex-prefeito de Ibatiba que, 

lamentavelmente, na noite de ontem nos deixou e foi 

para a glória com o Pai. O seu sepultamento será 

amanhã; ele era uma pessoa que muito contribuiu 

com aquele município. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - A requerimento do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, faremos um minuto de silêncio pelo 

falecimento do senhor Leonides Moreno, ex-prefeito 

de Ibatiba, que deixa realmente todos consternados.  

Faremos, neste momento, um minuto de 

silêncio pelas almas de todos que foram citados nesta 

sessão. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa) 

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Convido o Senhor 1.º Secretário a 

proceder à leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA 

 

OFÍCIO N.º 1833/2015 

 

Vitória, 09 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com cordiais cumprimentos, acusamos o 

recebimento do OF.SGP/ALES Nº 1909/2015, ao 

tempo em que apresentamos nossas escusas pela 

impossibilidade de atender à solicitação, tendo em 

vista que se trata de matéria cuja atribuição é do 

Ministério Público do Trabalho, a quem já 

remetemos cópia integral do expediente (OF/PGJ/Nº 

1832/2015, cópia anexa), para ciência e providências 

pertinentes. 

Por oportuno, apresentamos protestos de 

estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

EDER PONTES DA SILVA 

Procurador Geral de Justiça 

Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, 

350, - CEP 29.050-265 - Vitória - ES - Tel: 27 

3224.4494 - www.mpes.gov.br 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 
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NESTA 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Ciente. À Comissão de Defesa da 

Cidadania 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 151/2015 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Projeto de Lei nº 132/2015, que “Obriga os postos de 

combustíveis a informar se a gasolina comercializada 

é formulada ou refinada”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.387, de 07 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 152/2015 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 
 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 286/2015, que “Altera a Tabela 

III da Lei nº 7.001, de 27.12.2001, para promover 

adequações quanto aos valores de taxas devidas ao 

DETRAN/ES”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.388, de 10 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 153/2015 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 291/2015, que “Altera a Lei nº 

10.376, de 08.06.2015, para dispor sobre 

parcelamento de crédito tributário e da nã aplicação 

de multas às normas ambientais”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.389, de 10 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 154/2015 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 243/2015, que “Altera a Lei nº 

10.297, de 20.11.2014, que institui o Fundo Social de 

Apoio à Agricultura Familiar do Estado do Espírito 

Santo - FUNSAF”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.390, de 10 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 155/2015 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 
 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo nº 58/2015, que “Abre o Crédito Especial 

no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil 

reais), em favor da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública e Defesa Social”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 
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Lei nº 10.391, de 10 de julho de 2015. 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 156/2015 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 57/2015, que “Abre o Crédito 

Especial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), em favor da Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - 

SEAG”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.392, de 10 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 157/2015 

 

Vitória, 10 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei Complementar nº 10/2015, que 

“Altera a Lei Complementar nº 226, de 17.01.2002, 

para criar a XXV Circunscrição Regional de Trânsito 

- CIRETRAN no Município de Santa Maria de 

Jetibá”. 

Para arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 804, de 10 de julho de 2015. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA ADITIVA N.º 01/2015 AO PROJETO 

DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 14/2015 

 

Acrescenta-se artigos 2º e 3º ao 

Projeto de Emenda Constitucional nº 

014/2015. 

 

Art. 1º Fica acrescentado os Artigos 2º e 3º 

no Projeto de Emenda Constitucional nº 014/2015:  

 

"Art. 2º A vedação para o exercício 

da advocacia privada, contida no art. 

122, §§ 8° e 9°, da Constituição 

Estadual, é compulsória para os 

ingressos nas respectivas carreiras 

após a publicação desta Emenda 

Constitucional, sendo facultado aos 

atuais procuradores e advogados 

públicos a opção, em caráter 

irretratável, pelo regime jurídico 

anterior. 

 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em 

vigor na data de sua publicação.” 

 

Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015.  

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Apresento a Emenda Aditiva ao Projeto de 

Emenda Constitucional nº 014/2015 com o fito de 

conferir segurança jurídica às relações até então 

entabuladas pelos atuais procuradores e advogados 

públicos, notadamente a fim de não causar uma 

enxurrada de demandas judiciais, o art. 2° da presente 

PEC prevê a aplicação compulsória do novo regime 

jurídico somente aos futuros integrantes da carreira, 

facultando-se aos atuais ocupantes das respectivas 

carreiras a possibilidade de opção pelo regime 

jurídico anterior. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Junte-se à Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 014/2015. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 297/2015 

 

Dispõe sobre a Identificação dos 

Frequentadores e a Comercialização 

de Ingressos em Eventos realizados 

no Âmbito do Estado do Espírito 

Santo, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Os estabelecimentos que realizarem 

a venda, comercialização, distribuição de cortesias e 

ordenação de qualquer outra natureza de ingressos 

para eventos realizados no Estado do Espírito Santo 

deverão identificar o comprador dos respectivos 

ingressos.  

 

Art. 2º - O Banco de dados com a 

identificação dos compradores deverá ser mantido 

pelos responsáveis pela realização do evento por, no 

mínimo, (12) meses após a competição, ficando à 

disposição das autoridades.  

 

Parágrafo único - Sempre nas vendas dos 

ingressos previstos no artigo 1° desta lei, os 

responsáveis pelas vendas deverão identificar por 

meio de inserção do Registro Geral-RG e do 

Cadastro de Pessoas Físicas-CPF do adquirente do 

respectivo bilhete, para o cumprimento do caput 

deste artigo, sendo permitidos somente (3) três 

ingressos por CPF. 

 

Art. 3º - Os ingressos, que sempre serão 

nominais, podem ser transferidos, desde que o novo 

titular seja devidamente identificado, respeitando o 

que dispõe artigo 2°, Paragrafo único desta lei. 

 

Parágrafo único - Para efeitos do caput dos 

artigos anteriores, fica obrigatória a manutenção 

quanto à identificação do primeiro adquirente e seus 

sucessores. 

 

Art. 4º - O frequentador do evento que for 

identificado como participante ou incitador de 

distúrbios no interior do local do evento ou ao seu 

redor sofrerá as seguintes penalidades: 

I - Impedimento de adquirir ingressos 

ou frequentar outros eventos por um 

prazo de (01) um ano. 

 

Art. 5º - Aplicação de multa igual a 100 

(cem) vezes o valor do ingresso de maior valor do 

evento. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei 

correrão por conta de dotação própria consignada no 

orçamento vigente, suplementar, se necessárias. 

 

Art. 7º - Esta lei será regulamentada, no que 

couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado de sua publicação. 

 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor no prazo de 

60 (sessenta) dias, após a data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 03 julho de 2015. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei pretende a 

implantação de um sistema que discipline e controle 

o acesso aos eventos, por parte dos comerciantes, 

idealizadores e promotores de eventos. 

A distribuição, a venda e a comercialização 

de ingressos e demais formas de acesso aos eventos 

no Estado do Espírito Santo dar-se-á de forma 

igualitária e justa na qual, versa sobre as ações 

obscuras de cambistas e demais oportunistas que 

inclinados obtém lucros rápidos, trapaceira, 

frustrando as partes interessadas.  

A identificação nominal do comprador 

exposta aos meios de acesso dos eventos no qual esse 

projeto cita, faz com que haja maior oportunidade do 

usuário ao produto ou evento, elevando sua 

expectativa em um processo democrático de venda e 

consumo, gerando expectativa a um processo natural 

de venda e comercialização desses respectivos 

ingressos.  

A não violação dos quesitos de 

comercialização, acesso e demais controles são de 

julgo essenciais para total fluidez dos eventos 

realizados no Estado do Espírito Santo.  

A proposta encontra motivação nos 

recorrentes episódios de violência envolvendo 

frequentadores de eventos e particularmente aqueles 

vinculados às chamadas “torcidas organizadas” que a 

despeito do esforço e determinação que o Ministério 

Público, a Polícia Militar, Polícia Civil e demais 

órgãos de segurança veem empreendendo, há anos 

protagonizam cenas aviltantes e deploráveis que 

revoltam e chocam toda a população além de projetar 

uma imagem que prejudica o nosso Estado e o Brasil.  

Nesse sentido propõe a criação de 

instrumentos de controle para identificar aqueles que 

participam ou incitam atos de violência e vandalismo. 

A identificação do usuário nos bilhetes garante aos 

meios de segurança maior eficácia na identificação 

do suspeito, garantindo a ordem e a paz dentro e fora 

das estruturas dos eventos.  

É certo que a população clama por medidas 

que possam evitar atos de violência e ao mesmo 

tempo reprimir com rigor aqueles que os praticam.  
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Especialmente se esses tristes acontecimentos 

têm como pano de fundo o futebol, que como é 

sabido, é esporte mais popular do país. 

Diante do exposto, considerando tratar-se de 

matéria relevante, contamos com o apoio dos nobres 

pares para aprovação do presente projeto de lei, 

medida de segurança pública. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Defesa do 

Consumidor, de Cultura e de Finanças. 

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 161/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 190/2015 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação 

de Agricultores do Rio das Pedras e Região 

Agrorrio, localizada no Município de Marechal 

Floriano/ES”. 

 
Relatório 

 
O presente Projeto de Lei em epígrafe, de 

iniciativa do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, cujo 

conteúdo, em síntese, dispõe sobre declarar de 

utilidade pública a Associação do Rio das Pedras e 

Região Agrorrio, localizada no Município de 

Marechal Floriano/ES. 

A presente Associação, segundo o autor do 

Projeto, é uma entidade civil de personalidade 

jurídica independente, sem fins lucrativos, com 

atividades de associação de defesa de direitos sociais, 

formada por pequenos agricultores, produtores de 

culturas básicas. A Associação tem por finalidade, 

ainda, de representar e defender o interesse dos 

produtores rurais na solução de seus problemas, 

interesses e aspirações. A Associação pretende 

também promover e divulgar a comunidade de local 

em todos os sentidos, inclusive no que se refere a 

orientação para a aplicação de técnicas 

ecologicamente sustentáveis relacionadas com a 

agricultura, a pecuária, a agroindústria e o 

ecoturismo, de sua importância para a comunidade. 

A beneficiária está inscrita junto ao CNPJ 

sob o nº 17.539.152/0001-60, com sua sede e 

administração à Estrada Rio das Pedras, s/n, Distrito 

de Araguaia, Município de Marechal Floriano-ES, 

estando em regular funcionamento há mais de 02 

(dois) anos, conforme Atestado firmado pela Incaper 

- Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Órgão da Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento. Aquicultura e Pesca), 

encontra-se registrada sua personalidade jurídica no 

Cartório do 1º Ofício de Pessoa Jurídica da Comarca 

de Marechal Floriano, à Av. Arthur Haese, nº 750, 

Vale das Palmas, Marechal Floriano - ES, registro foi 

efetuado sob o protocolo nº 137, registro nº 137, em 

10 de dezembro de 2012. Foi declarada como 

Utilidade Pública Municipal, através da Lei 

Municipal nº 1.471, de 17 de junho de 2014.  

A proposição, que foi protocolizada no dia 04 

de maio de 2015, seguiu sua regular tramitação, 

tendo sido lida no expediente do dia 05 de maio de 

2015 e publicada no Diário do Poder Legislativo - 

DPL do dia 13 de maio de 2015.  

O Projeto de Lei veio a essa Comissão de 

Constituição Justiça, Serviço e Redação, para análise 

e parecer, na forma do art. 41 do Regimento Interno 

(resolução nº 2.700/2009).  

Além do articulado legal da proposição e sua 

justificativa, o processo está instruído com os 

documentos necessários para o preenchimento dos 

requisitos legais e atende perfeitamente os 

dispositivos da Lei nº 3.979/87 e suas alterações.  

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
Da análise quanto ao aspecto da 

constitucionalidade formal e material, da 

juridicidade, da legalidade e da técnica legislativa 

 

No que tange ao aspecto de 

constitucionalidade material, vale frisar que a 

proposição está em plena consonância com os 

princípios e regras, implícitos e explícitos, das 

Constituições Federal e Estadual. 

De maneira ampla, a delimitação do direito à 

liberdade de associação é regulamentada pela 

Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XVII a 

XXI. 

As Associações legalmente criadas, as quais 

estão amparadas pela norma constitucional 

estampada no artigo 5º, inciso XVIII, no Estado do 

Espírito Santo, são regulamentadas pela Lei Estadual 

de nº 3.979/87 e suas alterações. 

O controle de constitucionalidade é verificar 

a compatibilidade de leis e atos normativos com a 

Constituição Federal, impedindo a subsistência da 

eficácia de normas que venham a contrariá-la, ou 

seja, o controle preventivo, que é aquele que 

acontece antes do nascimento da lei, impedindo que 

elas venham a nascer com um vício de 

inconstitucionalidade. 

Do ponto de vista jurídico no projeto em 

exame, para fins de controle de constitucionalidade, é 

imprescindível examinar a existência de uma 
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supremacia formal e supremacia material, que é 

corolário do objeto clássico das Constituições - 

direitos e garantias fundamentais, estrutura do 

Estado e organização dos poderes. 

O presente Projeto de Lei nº 190/2015, não 

sofre vício formal orgânico, que é aquele que está 

relacionado ao ente legislativo competente para 

legislar determinada matéria. Da mesma forma não 

sofre vício formal propriamente dito, formal 

subjetivo, que está relacionado ao sujeito que inicia o 

processo legislativo. 

No exame do Projeto quanto ao seu aspecto 

da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não 

há obstáculos a serem examinados. O Projeto de Lei 

nº 190/2015, ora em exame, não tem impedimento no 

que diz respeito à competência legislativa 

remanescente, amparado nos dispositivos dos art. 25, 

§ 1º; artigo 23, incisos V e VI, da Carta da Republica. 

Entende-se que a competência comum é prevista para 

aquelas matérias em que há coincidência entre os 

interesses geral, regional e local, revelando, por isso 

mesmo, temas de grande relevância social que devem 

ser amplamente tutelados por todos os entes 

federativos. 

Ademais, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a lei ordinária, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com o 

art. 61, III, da Constituição Estadual. 

A iniciativa é do Poder Legislativo, portanto, 

não existe usurpação de competência do Poder 

Executivo. Não existe óbice quanto ao artigo 63, 

parágrafo único, da Constituição Estadual. Também, 

na esfera da competência federal, no que dispõe o art. 

61, § 1º da Constituição Federal. Regimentalmente, a 

matéria deve ser votada em turno único, sendo que na 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, a votação é nominal por maioria simples, 

a votação será terminativa na Comissão de 

Assistência Social (art.276 c/c 277, § 1º, do 

Regimento Interno). O regime inicial de tramitação 

será o especial.  

Deve ser observado o quórum para aprovação 

da matéria, que é o estabelecido no artigo 277, § 1º, 

do Regimento Interno da Augusta Casa Legislativa 

Capixaba. Não incide em vício formal objetivo.    

Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições Federal e Estadual, em especial os 

tratados no art. 5º da Carta Magna Federal. Assim, 

respeitados estão os princípios da isonomia e da 

proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito 

e à coisa julgada. 

Quanto à vigência do Projeto de Lei nº 

190/2015, o artigo 2º atende perfeitamente a norma 

legal que regulamenta a matéria. Cabe destacar: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial, obedecido no que estabelece o próprio 

projeto de lei. 

Preenchidos os requisitos legais 

determinados pelas Leis Estaduais de nºs. 3.979/87; 

8.120/2005 e 8.802/2008, não há dúvidas de que a 

Associação de Agricultores do Rio das Pedras e 

Região Agrorrio, localizada no Município de 

Marechal Floriano/ES, tem relevância para a 

comunidade de Rio das Pedras e Região do Agrorrio, 

Município de Marechal Floriano/ES. 

Encontramos às fls. 24, Atestado firmado 

pelo Dr. Cesar Abel Krohling, engenheiro agrônomo, 

Chefe do ELDR de Marechal Floriano - INCAPER - 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 

Rural - Órgão da Secretária da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, portanto 

preenchido os requisitos os requisitos da Lei nº 3.979, 

de 26.11.1987, artigo 1º, inciso II, alterada pela Lei 

nº 8.802, de 14.01.2008, em seu artigo 2º, § 3º, 

verbis: 

 

“§ 3º Quando se tratar de sociedade 

civil, associação ou fundação que 

exerça atividade rural, o atestado de 

funcionamento referido no inciso II 

deste artigo poderá ser expedido pelo 

Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica Rural - 

INCAPER ou por sindicatos de 

trabalhadores que atuem na 

respectiva atividade.”   

 

Em se tratando de matéria de cunho de 

relevância perante aquela comunidade, perfeitamente 

identificados no seu Estatuto, pelo que deve seguir 

sua trajetória normalmente, já que preenchidos estão 

os requisitos exigidos pela legislação que ampara o 

Projeto de Lei em comento. Ademais, a justificativa 

do autor que é conhecedor da região dá suporte 

necessário para que a matéria seja votada e aprovada, 

sem qualquer restrição. 

Por técnica legislativa entende-se o emprego 

de fórmulas e métodos destinados a melhorar a 

qualidade da estruturação e da sistematização dos 

instrumentos normativos, assim como o uso da 

linguagem. Para melhor compreender este conceito, 

convém lançar mão de alguns dos princípios que 

instruem a técnica legislativa, quais sejam: o da 

generalidade, da clareza, da precisão, da unidade de 

objeto e o da logicidade. 

Nessa linha de raciocínio, a técnica 

legislativa pode ser vista sob dois ângulos: um, mais 

abrangente, voltado para o sistema, que colima a 

chamada simplificação quantitativa do acervo 

legislativo; outro, mais limitado, cujo escopo é 

direcionado para o conteúdo e a coerência interna de 

norma específica, e que constitui a simplificação 

qualitativa. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/98, com 
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alterações introduzidas pela Lei Complementar 

Federal 107/2001, que  rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu, nota-se que foi 

elaborado estudo técnico pela Diretoria de Redação à 

fl. 35, o qual o adoto.  

Quanto à compatibilidade das normas que 

regulamentam a matéria objeto do presente Projeto de 

Lei 190/2015, não existem quaisquer impedimentos 

em relação ao Regimento Interno da ALES. 

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 

demais Membros desta Comissão à adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 161/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

190/2015, de autoria do Exmº Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, que visa Declarar de utilidade 

pública a Associação de Agricultores do Rio das 

Pedras e Região Agrorrio, localizada no Município 

de Marechal Floriano/ES. 

 

Plenário Rui Barbosa, 23 de junho de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

ELIANA DADALTO 

LUZIA TOLEDO 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

PARECER N.º 06/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 190/2015 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação 

de Agricultores do Rio das Pedras e Região 

Agrorrio, localizada no Município de Marechal 

Floriano/ES”. 

 

RELATÓRIO 
 

O presente de iniciativa do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre declarar de Utilidade Pública a Associação do 

Rio das Pedras e Região Agrorrio, localizada no 

Município de Marechal Floriano/ES. 

A proposição, que foi protocolizada no dia 04 

de maio de 2015, seguiu sua regular tramitação, 

tendo sido lida no expediente do dia 05 de maio de 

2015, não sendo até a presente data publicada no 

Diário do Poder Legislativo - DPL. Por ser condição 

procedimental para tramitação da matéria nesta Casa 

de Leis, conforme disposto no art. 149, do Regimento 

Interno, entendemos que a mesma seja providenciada 

e juntada aos autos pelo setor competente na maior 

brevidade possível após emissão deste parecer.  

Encaminhado a douta Procuradoria para 

análise e parecer, na forma do artigo 121 do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

recebeu parecer pela sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Na 

Comissão de Constituição e Justiça Serviço Público e 

Redação por meio do Parecer nº 161/2015, a matéria 

também recebeu parecer pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Seguindo o trâmite regimental, a proposição 

foi distribuída a esta Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional, para exame e 

parecer nos termos do Artigo 52-A, do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), para análise de 

mérito da presente matéria, estando prejudicada 

qualquer análise sob o ponto de vista diverso, que 

compete às outras Comissões, nos termos do 

Regimento Interno. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

O presente Projeto de Lei nº 190/ 2015, de 

autoria do ilustre Deputado Gilsinho Lopes, tem por 

objetivo declarar de Utilidade Pública a Associação 

de Agricultores do Rio das Pedras e Região Agrorrio, 

localizada no município de Marechal Floriano - ES. 

Descrito o objeto da Proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange 

apenas a análise de seu mérito, em conformidade com 

o disposto no artigo 52-A do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/09), estando prejudicada 

qualquer análise sob o ponto de vista diverso, que 

compete as outras comissões, nos termos regimentais.  

Segundo conta da justificativa, a presente 

Associação, é uma entidade civil de personalidade 

jurídica independente, sem fins lucrativos, com 

atividades de associação de defesa de direitos sociais, 

formada por pequenos agricultores, produtores de 

culturas básicas. A Associação tem por finalidade, 

ainda, de representar e defender o interesse dos 

produtores rurais na solução de seus problemas, 

interesses e aspirações.  

A Associação pretende também promover e 

divulgar a comunidade local em todos os sentidos, 

inclusive no que se refere a orientação para a 

aplicação de técnicas ecologicamente sustentáveis 

relacionadas com a agricultura, a pecuária, a 

agroindústria e o ecoturismo, de sua importância para 

a comunidade. 

Verificados os relevantes serviços prestados 

por esta Associação, principalmente no que diz 

respeito na área social, podemos verificar que o 

presente projeto de lei se afigura como de relevante 
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interesse público. 

Ex positis, concluímos pela aprovação da 

iniciativa parlamentar, devendo, desta forma, seguir 

sua tramitação regular nesta Casa de Leis, ao tempo 

em que sugerimos aos demais membros desta 

Comissão à adoção do seguinte parecer: 

 

PARECER N.º 06/2015 

 

A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, é pela Aprovação do Projeto de 

Lei nº 190/2015, de autoria do Deputado Gilsinho 

Lopes, que “Declara de Utilidade Pública a 

Associação de Agricultores do Rio das Pedras e 

Região Agrorrio, localizada no Município de 

Marechal Floriano/ES”, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

 

Plenário “Deputada Judith Leão Castello Ribeiro”, 13 

de julho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

PADRE HONÓRIO 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Incluam-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal.  

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 145/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 280/2014 

Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur 

Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação 

de Moradores e Pequenos Agricultores do Córrego 

do Itá e Jabuticaba no Município de Barra de são 

Francisco - ES”. 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei em epígrafe, de 

iniciativa do Exmº Senhor Deputado Pr. Marcos 

Mansur, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre 

declarar de utilidade pública a Associação de 

Moradores e Pequenos Agricultores do Córrego do 

Itá e Jabuticaba no Município de Barra de São 

Francisco - ES. 

A presente Associação, segundo o autor do 

Projeto, é uma entidade civil de personalidade 

jurídica independente, sem fins lucrativos de caráter 

organizacional, constituída por tempo indeterminado, 

com sede na sede no Córrego de Itá, s/n, Zona Rural, 

distrito de Monte Sinai, Barra de São Francisco, 

Espírito Santo, fundada em 06 de dezembro de 1989. 

Tem por finalidade de atender a todos que a ela se 

dirigem, independente de classe social, 

nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, que 

orientam suas atividades no sentido de fortalecer a 

organização dos trabalhos em busca da melhoria da 

convivência em comunidade, melhoria da qualidade 

de vida, da saúde, educação, assistência técnica e 

social, e outros. 

A beneficiária está inscrita junto ao CNPJ 

sob o nº 05.291.928/0001-96, encontra-se registrada 

no Cartório do registro Civil de Pessoas Jurídicas de 

Barra de São Francisco - ES, sob o nº 070, do Livro 

A-2, sob o Protocolo 7.325, datado de 22/12/2011. 

Foi Declarada de Utilidade Pública Municipal através 

da Lei Municipal nº 126, de 23 de fevereiro de 2010. 

Instruem ainda a presente proposição Declaração da 

Câmara de Barra de São Francisco que a mesma foi 

reconhecida como de Utilidade Pública Municipal, que 

esta se encontra em efetivo funcionamento; bem como 

declaração de seu presidente; Atestado da Incaper - 

Secretaria da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, que a mesma possui efetivo 

funcionamento, há mais de dois anos, prestando 

servido desinteressado e gratuito à coletividade; 

balanço patrimonial; estatuto da Associação, bem 

como alteração do mesmo e, ata de eleição da nova 

diretoria. Baixado em diligência o mesmo fez juntar 

aos autos Declaração firmado pelo senhor Prefeito 

Municipal de Barra de São Francisco onde o mesmo 

atesta que a beneficiária está em funcionamento há 

mais de dois anos e cumpre todas as obrigações 

estatutárias legais. 

A proposição, que foi protocolizada no dia 08 

de dezembro de 2014, seguiu sua regular tramitação, 

tendo sido lida no expediente do dia 10 de dezembro 

de 2014, sendo publicada no Diário do Poder 

Legislativo - DPL do dia 18 de dezembro de 2015. 

Encaminhado a douta Procuradoria para 

análise e parecer, na forma do artigo 121 do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

recebeu parecer pela sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 

vindo a esta Comissão de Constituição e Justiça 

Serviço Público e Redação para analise e parecer na 

forma do artigo 41, inciso I do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009).  

Além do articulado legal da proposição e sua 

justificativa, o processo está instruído com os 

documentos necessários para o preenchimento dos 

requisitos legais e atende perfeitamente os 

dispositivos da Lei nº 3.979/87 e suas alterações.  

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer. 

 

Parecer do Relator 

 

Da análise quanto ao aspecto da 
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constitucionalidade formal e material, da 

juridicidade, da legalidade e da técnica legislativa 

 

No que tange ao aspecto de 

constitucionalidade material, vale frisar que a 

proposição está em plena consonância com os 

princípios e regras, implícitos e explícitos, das 

Constituições Federal e Estadual. 

De maneira ampla, a delimitação do direito à 

liberdade de associação é regulamentada pela 

Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XVII a 

XXI. 

As Associações legalmente criadas, as quais 

estão amparadas pela norma constitucional 

estampada no artigo 5º, inciso XVIII, no Estado do 

Espírito Santo, são regulamentadas pela Lei Estadual 

de nº 3.979/87 e suas alterações. 

O controle de constitucionalidade é verificar 

a compatibilidade de leis e atos normativos com a 

Constituição Federal, impedindo a subsistência da 

eficácia de normas que venham a contrariá-la, ou 

seja, o controle preventivo, que é aquele que 

acontece antes do nascimento da lei, impedindo que 

elas venham a nascer com um vício de 

inconstitucionalidade. 

Do ponto de vista jurídico no projeto em 

exame, para fins de controle de constitucionalidade, é 

imprescindível examinar a existência de uma 

supremacia formal e supremacia material, que é 

corolário do objeto clássico das Constituições - 

direitos e garantias fundamentais, estrutura do 

Estado e organização dos poderes. 

O presente Projeto de Lei nº 280/2014, não 

sofre vício formal orgânico, que é aquele que está 

relacionado ao ente legislativo competente para 

legislar determinada matéria. Da mesma forma não 

sofre vício formal propriamente dito, formal 

subjetivo. Esta relacionado ao sujeito que inicia o 

processo legislativo. 

No exame do Projeto quanto ao seu aspecto 

da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não 

há obstáculos a serem examinados. O Projeto de Lei 

nº 280/2014, ora em exame, não tem impedimento no 

que diz respeito à competência legislativa 

remanescente, amparado nos dispositivos dos art. 25, 

§ 1º; artigo 23, incisos V e VI, da Carta da Republica. 

Entende-se que a competência comum é prevista para 

aquelas matérias em que há coincidência entre os 

interesses geral, regional e local, revelando, por isso 

mesmo, temas de grande relevância social que devem 

ser amplamente tutelados por todos os entes 

federativos. 

Ademais, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a lei ordinária, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com o 

art. 61, III, da Constituição Estadual. 

A iniciativa é do Poder Legislativo, portanto, 

não existe usurpação de competência do Poder 

Executivo. Não existe óbice quanto ao artigo 63, 

parágrafo único, da Constituição Estadual. Também, 

na esfera da competência federal, no que dispõe o art. 

61, § 1º da Constituição Federal. Regimentalmente, a 

matéria deve ser votada em turno único, sendo que na 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, a votação é nominal por maioria simples, 

a votação será terminativa na Comissão de 

Assistência Social (art.276 c/c 277, § 1º, do 

Regimento Interno). O regime inicial de tramitação 

será o especial.  

Deve ser observado o quórum para aprovação 

da matéria, sendo nominal o respectivo processo de 

votação, que é o estabelecido no artigo 277, § 1º, do 

Regimento Interno da Augusta Casa Legislativa 

Capixaba. Não incide em vício formal objetivo.    

Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições Federal e Estadual, em especial os 

tratados no art. 5º da Carta Magna Federal. Assim, 

respeitados estão os princípios da isonomia e da 

proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito 

e à coisa julgada. 

Quanto à vigência do Projeto de Lei nº 

280/2014, o artigo 2º atende perfeitamente a norma 

legal que regulamenta a matéria. Cabe destacar: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial, obedecido no que estabelece o próprio 

projeto de lei. 

Preenchidos os requisitos legais 

determinados pelas Leis Estaduais de nºs. 3.979/87; 

8.120/2005 e 8.802/2008, não há dúvidas de que a 

Associação de Moradores e Pequenos Agricultores 

do Córrego do Itá e Jabuticaba, no Município de 

Barra de São Francisco -ES, tem relevância para a 

comunidade de Buenos Aires. 

Em se tratando de matéria de cunho de 

relevância perante aquela comunidade, perfeitamente 

identificados no seu Estatuto, pelo que deve seguir 

sua trajetória normalmente, já que preenchidos estão 

os requisitos exigidos pela legislação que ampara o 

Projeto de Lei em comento. Ademais, a justificativa 

do autor que é conhecedor da região dá suporte 

necessário para que a matéria seja votada e aprovada, 

sem qualquer restrição. 

Por técnica legislativa entende-se o emprego 

de fórmulas e métodos destinados a melhorar a 

qualidade da estruturação e da sistematização dos 

instrumentos normativos, assim como o uso da 

linguagem. Para melhor compreender este conceito, 

convém lançar mão de alguns dos princípios que 

instruem a técnica legislativa, quais sejam: o da 

generalidade, da clareza, da precisão, da unidade de 

objeto e o da logicidade. 

Nessa linha de raciocínio, a técnica 

legislativa pode ser vista sob dois ângulos: um, mais 

abrangente, voltado para o sistema, que colima a 

chamada simplificação quantitativa do acervo 

legislativo; outro, mais limitado, cujo escopo é 

direcionado para o conteúdo e a coerência interna de 
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norma específica, e que constitui a simplificação 

qualitativa. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/98, com 

alterações introduzidas pela Lei Complementar 

Federal 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu, nota-se que foi 

elaborado estudo técnico pela Diretoria de Redação à 

fl. 26, o qual o adoto.  

Quanto à compatibilidade das normas que 

regulamentam a matéria objeto do presente Projeto de 

Lei 280/2014, não existem quaisquer impedimento 

em relação ao Regimento Interno da ALES. 

Portanto, no tocante a juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, 

o Projeto não encontra óbice que possa impedir a 

tramitação regular da matéria objeto de exame. 

Sendo assim, sugerimos aos demais 

Membros desta douta comissão à adoção do seguinte:   

 

PARECER N.º 145/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade juridicidade, e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 280/2014, 

de autoria do Deputado Pr. Marcos Mansur. 

 

Plenário Rui Barbosa, 16 de junho de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

ELIANA DADALTO 

JANETE DE SÁ 

MARCELO SANTOS 

GILDEVAN FERNANDES 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

PARECER N.º 07/2015 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 280/2014 

Autor: Deputado Marcos Mansur 

Ementa: “Declara de Utilidade Pública a 

Associação de Moradores e Pequenos Agricultores 

dos Córregos do Itá e Jabuticaba no município de 

Barra de São Francisco”. 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 280/2014, de autoria do 

Deputado Marcos Mansur, visa Declarar de Utilidade 

Pública a Associação de Moradores e Pequenos 

Agricultores dos Córregos do Itá e Jabuticaba no 

município de Barra de São Francisco. 

A matéria foi protocolada em 08/12/2014, 

lida no expediente do dia 10/12/2014, publicada no 

Diário do Poder Legislativo do dia 18/12/2014. 

Recebeu Parecer nº 145/2015, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Nutricional, para 

exame e parecer de mérito, na forma do art. 50-A do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09).  

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela de autoria do Deputado 

Marcos Mansur, visa Declarar de Utilidade Pública a 

Associação de Moradores e Pequenos Agricultores 

dos Córregos do Itá e Jabuticaba no município de 

Barra de São Francisco. 

A Associação de Moradores e Pequenos 

Agricultores dos Córregos do Itá e Jabuticaba, com 

sede no Córrego de Itá, s/n, Zona Rural, Distrito de 

Monte Sinai, Barra de São Francisco/ES, CEP 29807-

000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.291.928/0001-96, é 

uma associação de direito privado, constituída por 

tempo indeterminado, sem fins econômicos, de 

caráter organizacional, filantrópico, assistencial, 

promocional, recreativo e educacional, sem cunho 

político ou partidário, com a finalidade de atender a 

todos que a ela se dirigem, independente de classe 

social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença 

religiosa, que orientam suas atividades no sentido de 

fortalecer a organização dos trabalhos em busca da 

melhoria da convivência em comunidade, melhoria 

da qualidade de vida, da saúde, educação, assistência 

técnica e social, e outros. 

Vale ressaltar que a iniciativa já foi declarada 

de Utilidade Pública Municipal, pela Prefeitura 

Municipal de Barra de São Francisco - ES, através da 

Lei n° 126 de 23 de fevereiro de 2010, consoante 

folhas 04 dos autos.   

Diante todo o exposto, e por ser de relevante 

interesse social, já que a referida instituição presta 

um grande trabalho na área de assistência social no 

Município de Barra de São Francisco, entendemos 

que a referida proposição deva ser aprovada nesta 

Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional, e desta forma sugerimos aos 

nobres pares a adoção do seguinte:  

 

PARECER N.º 07/2015 
 

A COMISSÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL é pela APROVAÇÃO do Projeto 

de Lei nº 280/2014, de autoria do Deputado Marcos 

Mansur, na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno.  
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Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”, 13 de julho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

PADRE HONÓRIO 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Incluam-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal.  

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 242/2015 

 

RELATÓRIO 
O Projeto de Lei nº 172/2015, de autoria do 

Governo do Estado, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 43/2015, que dá nova redação à 

Lei nº 4.063, de 06 de maio de 1988 que criou o 

Município de Vargem Alta, foi lido na Sessão 

Ordinária do dia 28.4.2015 e publicado no Diário do 

Poder Legislativo do dia 29.4.2015, à página 01. 

Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 29.4.2015 o requerimento para sua tramitação em 

urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia da 

Sessão Ordinária de 04.5.2015, recebendo, a partir de 

então, o parecer oral da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação pela 

constitucionalidade e legalidade com adoção de 

emenda apresentada pelo relator, Deputado Rodrigo 

Coelho. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 172/2015 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 172/2015 foi aprovado 

pelo Plenário com a adoção de emenda apresentada 

na Comissão de Justiça pelo relator, Deputado 

Rodrigo Coelho, com a seguinte redação: 

EMENDA MODIFICATIVA N.º 01/2015 

 

O Artigo 3º do Projeto de Lei 172/2015 Dá 

nova redação à Lei n° 4.063, de 06 de maio de 1988 

que criou o Município de Vargem Alta e dá outras 

providências, passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

 (........)  

 

Art.3° - O município ora criado passa 

a ter a seguinte delimitação: 

 

I - Divisas Intermunicipais: 

 

Com o município de Cachoeiro de 

Itapemirim: 

 

Começa onde termina a divisa com o 

município de Itapemirim, no divisor de águas entre as 

bacias dos Rios Novo Itapemirim, no cume da Pedra 

de Santa Maria, no ponto de coordenadas 

E:291.286,67 e N:7.691.006,81; segue pelo divisor de 

águas entre as bacias dos Rios Novo e Itapemirim até 

a cabeceira do córrego da Gruta, no ponto de 

coordenadas E:287.298,67 e N:7.699.004,03; segue 

pelo divisor de aguas entre as bacias do ribeirão 

Salgado e Rio Novo até interceptar o córrego Santana 

no ponto de coordenadas E:283.090,08 e 

N:7.709.178,05; segue por linha reta até o ponto de 

coordenadas E:281.617,41 e N:7.706.919,77; segue 

pelo divisor de águas até a cabeceira do córrego 

Itaoca, no ponto de coordenadas E:208.607,14 e 

N:7.707.658,39; segue por divisor de águas até a 

cabeceira do córrego Cantagalo, no ponto de 

coordenadas E:281.101,14 e N:7.709.196,60; segue 

por paralelo até o ponto de coordenadas E:282.657,12 

e N:7.709.196,60; segue por meridiano até interceptar 

o Rio Fruteiras, no ponto de coordenadas 

E:282.657,12 e N:7.709.390,62; sobe pelo Rio 

Fruteiras até a Serra de são Vicente, no ponto médio 

da Cachoeira Alta, no ponto de coordenadas 

E:282.849,94 e N:7.709.791,97; segue pelo divisor de 

águas entre o Rio Fruteiras e Córrego São Vicente até 

a serra da Prata, na cabeceira do córrego Ubá, no 

ponto de coordenadas E:283.498,06 e N: 

7.719.178,21; na divisa do município de Castelo. 

Com base no art. 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 

abaixo destacadas em vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 242/2015 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
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pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

172/2015, de autoria do Governo do Estado, 

oriundo da Mensagem Governamental n.º 43/2015, 

na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI N.º 172/2015 

 

Dá nova redação aos arts. 1º e 3º da 

Lei nº 4.063, de 06.5.1988, que criou 

o Município de Vargem Alta. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 4.063, de 

06.5.1988, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica criado o Município de 

Vargem Alta, desmembrado do 

Município de Cachoeiro de 

Itapemirim, com sede na atual Vila 

de Vargem Alta e composto pelos 

Distritos de Alto Gironda, Jaciguá e 

Vargem Alta.” (NR) 

 

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 4.063, de 1988, passa a 

vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art.3º O município ora criado passa 

a ter a seguinte delimitação: 

 

I - Divisas Intermunicipais: 

 

(...) 

 

 - com o município de Cachoeiro de 

Itapemirim: 

Começa onde termina a divisa com o 

município de Itapemirim, no divisor 

de águas entre as bacias dos Rios 

Novo e Itapemirim, no cume da 

Pedra de Santa Maria, no ponto de 

coordenadas E:291.286,67 e 

N:7.691.006,81; segue pelo divisor 

de águas entre as bacias dos Rios 

Novo e Itapemirim até a cabeceira do 

córrego da Gruta, no ponto de 

coordenadas E:287.298,67 e 

N:7.699.004,03; segue pelo divisor 

de águas entre as bacias do ribeirão 

Salgado e Rio Novo até interceptar o 

córrego Santana, no ponto de 

coordenadas E:283.090,08 e 

N:7.709.178,05; segue por linha reta 

até o ponto de coordenadas 

E:281.617,41 e N:7.706.919,77; 

segue por divisor de águas até a 

cabeceira do córrego Itaoca, no ponto 

de coordenadas E:280.607,14 e 

N:7.707.658,39; segue por divisor de 

águas até a cabeceira do córrego 

Cantagalo, no ponto de coordenadas 

E:281.101,14 e N:7.709.196,60; 

segue por paralelo até o ponto de 

coordenadas E:282.657,12 e 

N:7.709.196,60; segue por meridiano 

até interceptar o Rio Fruteiras, no 

ponto de coordenadas E:282.657,12 e 

N:7.709.390,62; sobe pelo Rio 

Fruteiras até a Serra de São Vicente, 

no ponto médio da Cachoeira Alta, 

no ponto de coordenadas 

E:282.849,94 e N:7.709.791,97; 

segue pelo divisor de águas entre o 

Rio Fruteiras e córrego São Vicente 

até a serra da Prata, na cabeceira do 

córrego Ubá, no ponto de 

coordenadas E:283.498,06 e N: 

7.719.178,21; na divisa do município 

de Castelo; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, 13 de julho de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente/Relator 

JANETE DE SÁ 

GILDEVAN FERNANDES 

RAQUEL LESSA 

ELIANA DADALTO 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Guerino 

Zanon) 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª  dispensa 

de publicação do Parecer n.º 242/2015, que acaba de 

ser lido e sua inclusão na ordem do dia de hoje.  

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - É regimental, mas depende de 

apoiamento do Plenário. 

Em votação o requerimento. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado.  

Inclua-se na Ordem do Dia da presente 

sessão. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

156/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado que abaixo vos subscreve, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais e 

regimentais, especialmente as previstas no artigo 57, 

§ 2º da Constituição Estadual, requer a Vossa 

Excelência que encaminhe ao Excelentíssimo Senhor 

Secretário de Estado da Educação, o seguinte 

requerimento de informação:  

 

-O parágrafo 2º do artigo 32 da Carta 

Estadual determina que “§ 2° São de 

domínio público as informações 

relativas aos gastos com a 

publicidade dos órgãos públicos.”. 

Em consonância, o artigo 56, XIII, 

que dispõe sobre as competências do 

Poder Legislativo, prevê como uma 

das principais funções deste poder 

“XIII - fiscalizar e controlar os atos 

do Poder Executivo, inclusive os da 

administração indireta”. Desta 

forma, requer-se a este Secretário de 

Estado a relação dos gastos com 

publicidade referentes ao Programa 

de Escolas Estaduais de Ensino 

Médio em Turno Único - “Escola 

Viva”, discriminando os custos de 

produção e inserção publicitária em 

jornais, revistas, mídias sociais, rádio 

e televisão, ações externas de 

divulgação, e criação de sítio 

eletrônico.  

 

Sala das Sessões, 12 de julho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Oficie-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Erick 

Musso, vamos ler a segunda parte do Expediente e 

tem quorum graças ao Senhor Deputado Bruno 

Lamas que leu a ata com calma. Nada como um dia 

após o outro. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 71/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 

regime de urgência, para o Projeto de Lei nº /2015, 

oriundo da Mensagem  Governamental nº 

158/2015, que altera  a Lei nº 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e de Comunicação - ICMS. 

 

Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual- PV 

Líder do Governo 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 071/2015, que acaba de ser lido. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 72/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.
a
, após de ouvido o 

Plenário, regime de urgência para o Proposta de Lei 

Complementar nº /2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 159/2015, que cria Cargos de 

provimento, no âmbito do Poder Executivo, para 

serem alocados na Secretaria de estado da Justiça. 

 

 Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Líder do Governo 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 
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n.º 072/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 73/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.
a
., após de ouvido o 

Plenário, regime de urgência para o Proposta de Lei 

Complementar nº /2015, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 160/2015, que regulamenta o 

regime jurídico das terras devolutas, sua arrecadação 

e legitimação pelo Estado. 

 

 Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Líder do Governo 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 073/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 56/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exa., com base no art. 165, inciso V do Regimento 

Interno, após de ouvido o Plenário, realização de 

SESSÃO ESPECIAL com o tema “Audiência de 

Custódia e Cidadania nos Presídios”, que ocorrerá 

no dia 05 de agosto de 2015 às 19:00 horas, no 

Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis. 

 

 Palácio Domingos Martins, 29 de junho de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual - PV 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão o Requerimento de 

Urgência n.º 056/2015, que acaba de ser lido. 

(Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 977/2015 

 

 

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:  

 

Instalação de uma torre de telefonia 

de 3G para Comunidade de Pedra 

Bonita no Município de Pancas. 

 

 Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015. 

 

NUNES 

Deputado Estadual - PT 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo a instalação de torre de telefonia 

móvel e internet 3G para contemplar a Comunidade 

de Pedra Bonita, no Município de Pancas. 

Este equipamento uma vez instalado 

beneficiará esta comunidade atendendo mais de 

quatrocentas famílias, melhorando a qualidade da 

comunicação entre as pessoas. 

Há um grande problema de comunicação na 

região, dificultando todos os setores da sociedade, de 

professores a agricultores. 
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Assim, devido à imperiosa necessidade de 

melhoria da comunicação na região é que fazemos 

essa indicação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 977/2015, 

que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 978/2015 

 

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: 

 

Um galpão para Armazenamento de 

Café para Associação de Produtores 

Rurais de Pedra Bonita. 

 

 Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015. 

 

NUNES 

Deputado Estadual - PT 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo um galpão para armazenamento de 

café para contemplar a Associação de Produtores 

Rurais de Pedra Bonita, no Município de Pancas. 

A associação, atualmente, não possui um 

local adequado para o armazenamento temporário de 

seus produtos agrícolas. Um local como esse, ajudará 

e muito na economia local, pois poderão controlar 

melhor a produção e a venda. Além disso, ganha-se 

no armazenamento de insumos agrícolas, pois 

poderão adquiri-los em maior quantidade, 

melhorando os preços na hora das compras.  

Assim, devido à imperiosa necessidade dessa 

instalação na região é que fazemos essa indicação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 978/2015, 

que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 979/2015 

 

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: 

Abertura e terraplenagem e 

asfaltamento da estrada que liga 

Lajinha de Pancas ao Município de 

Águia Branca. 

 

 Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2015. 

 

NUNES 

Deputado Estadual - PT 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo que o Governo destine recursos para o 

asfaltamento da rodovia, atualmente em leito natural 

(estrada de terra), melhorando assim a trafegabilidade 

e a segurança dos usuários, através da ligação 

rodoviária direta entre Laginha de Pancas passando 

pela comunidade de Pedra Bonita até o município de 

Águia Branca. 

Dentre os benefícios que a obra pode 

proporcionar estão: Trânsito seguro de veículos; 

melhores condições para escoamento da produção 

agrícola da região que atende mais de duas mil 

pessoas, com uma produção de café acima de cem 

sacas, além de nove associações de Pequenos 

Produtores Rurais da Região, dezesseis Igrejas, sete 

comércios, bares e similares, dois Postos de Saúde, 

nove escolas destes dois Municípios. Eliminação de 
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processos erosivos que tem como consequência o 

carregamento de terra para rios e córregos. 

Pelos motivos expostos é que fazemos tal 

indicação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 979/2015, 

que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 980/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

Indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado de Cultura, um estudo do 

projeto de lei (anexo) apresentado pelo então 

Deputado Cesar Colnago sobre a criação da política 

estadual do livro e da leitura. 

 

Senhor Governador: 
 

O Poder Público precisa estimular a leitura, 

torná-la efetivamente um hábito entre as crianças e 

jovens brasileiros que ainda lêem pouco. Nesse 

sentido, foi muito oportuna a iniciativa do então 

Deputado Estadual Cesar Colnago em apresentar um 

Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da política 

estadual do livro e da leitura, em 2010, que estimula 

a obtenção de conhecimento por meio da leitura e 

ainda valoriza o trabalho dos escritores capixabas. 

O Projeto de Lei apresentado tem o objetivo 

de fomentar a criação literária e a leitura, 

reconhecendo o livro como instrumento para a 

formação educacional, a promoção social e a 

manifestação da identidade cultural do nosso Estado. 

A ideia é dinamizar e democratizar o livro e seu uso 

mais amplo, como meio principal na difusão da 

cultura e transmissão do conhecimento, fomento da 

pesquisa social e científica e conservação do 

patrimônio cultural do Estado, além de incrementar a 

produção editorial estadual. 

O Projeto também pretende estimular a 

produção dos autores naturais do nosso Estado, 

promover a distribuição de livro, preservar o 

patrimônio literário, bibliográfico e documental do 

Estado, e trata também da aquisição de livros. 

Só seremos uma Nação efetivamente 

desenvolvida disseminando nas pessoas o interesse 

pela leitura e pela cultura. Temos grandes autores do 

passado e excelentes escritores contemporâneos, 

temos editoras competentes e gráficas de qualidade, 

enfim toda uma cadeia produtiva fortalecida em 

nosso Estado. 

Face o exposto apresentamos Indicação para 

que o Governo do Estado, através da SECULT, 

viabilize um estudo sobre o projeto anexo e apresente 

um projeto de lei criando a Política Estadual do Livro 

e da Leitura, que é uma reivindicação dos escritores 

do nosso Estado. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de julho de 

2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

PROJETO DE LEI N.º /2015 

 

Dispõe sobre a criação da política 

estadual do livro e da leitura e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO DECRETA: 

 

 Art. 1º. Fica criada a Política Estadual do 

Livro e da Leitura do Estado do Espírito Santo, que 

obedecerá ao disposto nesta Lei.  

 

 Parágrafo único - A Política a que se refere o 

Caput deste artigo tem por objetivo fomentar o 

desenvolvimento cultural, a criação artística, histórica 

e memorialística no Estado do Espírito Santo, a 

distribuição e acesso ao livro e à leitura, bem como a 

difusão das práticas leitoras, reconhecendo-os como 

instrumento para a formação educacional e cultural, a 

promoção social e a manifestação da identidade 

cultural do Estado, consoante as seguintes diretrizes:  
 

I - Dinamizar as bibliotecas públicas 

e democratizar o acesso ao livro e à 

leitura e seu uso mais amplo, como 

meio principal na difusão da cultura e 

transmissão do conhecimento, 

fomento da pesquisa social e 

científica e conservação do 

patrimônio cultural do Estado;  

II - Incrementar a produção editorial 

estadual, observando-se 
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especialmente as condições de 

qualidade, quantidade, preço e 

variedade;  

III - Estimular a produção dos 

autores naturais e radicados no 

Estado do Espírito Santo, e promover 

a circulação do livro; (ver LDO) 

IV - Promover atividades com vistas 

ao desenvolvimento do gosto e da 

cultura da leitura; 

V - Oferecer condições necessárias 

para que o mercado editorial do 

Estado possa competir no cenário 

nacional e internacional; 

VI - Preservar o patrimônio literário, 

bibliográfico e documental do 

Estado; 

VII - Implantar e ampliar bibliotecas 

públicas - estaduais, municipais, 

comunitárias e escolares - em todo o 

Estado;  

VIII - Oferecer condições para 

aumentar o número de livrarias e 

postos de vendas de livros; 

IX - Proteger os direitos intelectuais 

e patrimoniais dos autores e editores, 

em conformidade com o estabelecido 

na legislação federal e da aplicação 

de normas estabelecidas pelos 

convênios internacionais;  

X - Apoiar iniciativas de entidades 

associativas e culturais que tenham 

por objetivo a divulgação do livro e 

da leitura.  

 

Art. 2º. A atividade editorial, como 

integrante do processo de desenvolvimento cultural, 

passa a ser considerada de importância estratégica e 

indústria de base essencial para o desenvolvimento 

do Estado. 

 

Art. 3º. Fica criado o Plano Estadual de 

Difusão do Livro e da Leitura - PELL, com a 

finalidade de promover o alcance dos objetivos 

fixados no artigo primeiro desta lei, a ser elaborado 

após a realização de debates com a participação de 

escritores e editores, da sociedade civil organizada e 

do Poder público. 

 

§ 1º O Plano Estadual de Difusão do Livro e 

da Leitura será elaborado e revisado anualmente pela 

Secretaria de Estado da Cultura, em cooperação com 

o Conselho Estadual de Cultura. 
 

§ 2º Para a elaboração e revisão do Plano 

Estadual de Difusão do Livro e da Leitura, deverão 

ser consultadas as instituições abaixo relacionadas, e 

realizadas audiências públicas em cada uma das 

macrorregiões do Estado, além da capital: 

 

a) Academia Espírito-santense de 

Letras;  

b) Academia Feminina Espírito-

santense de Letras;  

c) 

InstitutoHistóricoeGeográficodoEspír

itoSanto;  

d) Sistema Estadual de Bibliotecas 

Públicas do Espírito Santo;  

e) Câmara Capixaba do Livro;  

f) Secretaria Estadual de Educação;  

g) União dos Dirigentes Municipais 

de Educação do Espírito Santo;  

h) Associação dos Municípios do 

Estado do Espírito Santo;  

i) Universidade Federal do Espírito 

Santo;  

j) Outras, a critério da Secretaria de 

Estado da Cultura e/ou do Conselho 

Estadual de Cultura.  

 

Art. 4º. O Plano Estadual de Difusão do 

Livro será elaborado no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da data de publicação desta Lei, e 

revisado anualmente entre os meses de julho e 

outubro. 

Art. 5º. O Plano Estadual de Difusão do 

Livro e da Leitura fixará cronograma anual de 

projetos e atividades, podendo também fixar 

programas plurianuais. 

 

Art. 6º. A execução do Plano Estadual de 

Difusão do Livro e da Leitura é responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Cultura, seja por ações 

desenvolvidas diretamente, seja pelo fomento, apoio 

e/ou coordenação de ações desenvolvidas por outras 

instituições ou órgãos públicos ou entidades não 

governamentais. 

 

§ 1.o- A execução do Plano Estadual de 

Difusão do Livro e da Leitura e os resultados 

alcançados serão acompanhados por meio de 

relatórios trimestrais e anuais, elaborados pela 

Secretaria de Estado da Cultura. 

 

§ 2.o - O Plano Estadual de Difusão do Livro 

e da Leitura, suas revisões e relatórios de 

acompanhamento serão publicados na página do 

Governo do Estado na Internet e enviados para as 

instituições listadas no parágrafo segundo do artigo 

terceiro desta lei, e para a Assembleia Legislativa. 

 

§ 3.o - Do relatório de acompanhamento do 

Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura 

constará necessariamente a descrição das atividades 

desenvolvidas no período e de indicadores de 

resultados, cujas metas anuais e plurianuais serão 

fixadas no Plano. 
 

§ 4.o - Os indicadores de resultados do Plano 

Estadual de Difusão do Livro e da Leitura serão, 

entre outros: 
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a) Percentual de Execução Física;  

b) Percentual de Execução 

Financeira;  

c) Variação anual da execução 

financeira;  

d) Quantidade de bibliotecas públicas 

por habitante no estado e nos 

municípios e sua variação no 

período;  

e) Quantidade de títulos e de 

exemplares de livros disponíveis para 

circulação por habitante nas 

bibliotecas públicas no estado e nos 

municípios e sua variação no 

período;  

f) Percentual de títulos e de 

exemplares de livros de autores 

nascidos ou radicados no Espírito 

Santo disponíveis para circulação nas 

bibliotecas públicas no estado e nos 

municípios, em relação ao total de 

títulos e de exemplares de livros 

disponíveis para circulação nas 

bibliotecas públicas no estado e nos 

municípios e sua variação no 

período;  

g) Percentual de Escolas Públicas 

com bibliotecas escolares em relação 

ao total de Escolas Públicas no 

estado e nos municípios e sua 

variação no período;  

h) Percentual de bibliotecas escolares 

de Escolas Públicas com 

bibliotecário em relação ao total de 

bibliotecas escolares de Escolas 

Públicas no estado e nos municípios 

e sua variação no período;  

i) Quantidade de títulos e de 

exemplares de livros adquiridos pelo 

Governo Estadual no período e sua 

variação no período;  

j) Percentual de títulos e de 

exemplares de livros de autores 

nascidos ou radicados no Espírito 

Santo adquiridos pelo poder público - 

municipal e estadual - no período em 

relação ao total de títulos e de 

exemplares de livros adquiridos pelo 

poder público - municipal e estadual 

- no período e sua variação no 

período;  

k) Quantidade de usuários das 

bibliotecas públicas no estado e nos 

municípios e sua variação no 

período;  

l) Quantidade de empréstimo de 

livros aos usuários das bibliotecas 

públicas no estado e nos municípios e 

sua variação no período;  

m) Quantidade de projetos de 

promoção da leitura implementados 

por município e gestor, e sua 

variação no período;  

n) Quantidade de participantes de 

projetos de promoção da leitura 

implementados por município e 

gestor, e sua variação no período. 

 

Art. 7º. Todas as escolas da rede pública 

estadual de ensino deverão manter uma biblioteca 

cuja utilização, sempre que possível, será franqueada 

à comunidade. 

 

Art. 8º. O Poder Executivo fica autorizado a 

criar planos de formação, capacitação e 

aperfeiçoamento de Recursos Humanos para serem 

alocados na cadeia produtiva do livro e da leitura e da 

comunicação editorial, através de programas 

específicos. 

 

Art. 9º. Do total de recursos efetivamente 

despendidos pelo governo estadual na aquisição de 

livros, seja diretamente, por transferência aos 

municípios, convênios ou qualquer outro meio, ao 

menos 10 % (dez por cento), serão destinados à 

aquisição de livros de autores capixabas ou radicados 

no Espírito Santo, anualmente. 

 

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a 

instituir regimes especiais de tributação e emissão de 

documentos fiscais que favoreçam a produção e 

distribuição de livros no Estado. 

 

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a 

promover o livro e a leitura e a criar em prol da 

formação de leitores, que poderão ser feitas em 

parceria com o terceiro setor e a iniciativa privada. 

 

Art. 12º. Poderá ser incentivada a realização 

de Feiras do Livro e de programas de leitura pelos 

municípios do Estado, bem como a participação do 

Estado em Feiras Nacionais e Internacionais.  

 

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 1.º de junho de 

2010. 

 

CÉSAR COLNAGO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de Lei ora proposto tem por objetivo 

fomentar a criação literária e a leitura, reconhecendo 

o livro como instrumento para a formação 

educacional, a promoção social e a manifestação da 

identidade cultural do Estado. A idéia é dinamizar e 

democratizar o livro e seu uso mais amplo, como 
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meio principal na difusão da cultura e transmissão do 

conhecimento, fomento da pesquisa social e cientifica 

e conservação do patrimônio cultural do Estado, além 

de incrementar a produção editorial estadual. 

O projeto pretende estimular a produção dos autores 

naturais do Estado do Espírito Santo , promover a 

distribuição do livro, preservar o patrimônio literário, 

bibliográfico e documental do Estado. O presente 

projeto também trata da aquisição de livros. 

Como afirma a professora Maria Antonieta da Cunha, 

analisando os resultados da pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-livro, 

“Há uma grande, enorme fatia da população que não 

conhece os materiais de leitura, ou conhece muito 

mal. Há um claríssimo problema e acesso aos 

materiais de leitura, especialmente ao livro.” Para 

superar essa lacuna, é preciso empreender um esforço 

continuo que, pelo acúmulo das ações realizadas 

alcance os resultados desejados, como adverte a 

professora, no mesmo texto, “há muito chão pelo 

frente, até considerarmos atingidos os níveis mais 

decentes de leitura para cada cidadão brasileiro. E 

essa convicção é sinal de que o melhor que fazemos 

ainda é insuficiente e que ´pe necessário reforçar uma 

ação como o termo “cadeia” sugere: um trabalho 

pensado, planejado, executado de maneira parceira, 

uma ação integrada, tendo sempre como alvo esse 

bem comum que nos une: a promoção da leitura.” 

Agir para ampliar a difusão do livro e o hábito da 

leitura é também fundamental para superar as graves 

desigualdades sociais e econômicas existentes no 

Brasil. De acordo com a pesquisa citada, 92% dos 

não leitores no Brasil pertencem às classes C, D e E; 

o que sugere a importância da leitura para a ascensão 

social. Essa importância é reconhecida pela 

população, afinal, 1 em cada 3 brasileiros conhecem 

alguém que venceu na vida graças a leitura, 

novamente de acordo com a pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil. 

Acredito que se o Poder Público investir na 

divulgação e na implementação dos dispositivos que 

compões este Projeto de lei, estará dando um passo 

seguro no sentido de ampliar o acesso á leitura, e 

difundir o livro como fonte de conhecimento, 

informação e prazer. A aprovação deste Projeto de 

Lei também representa um passo no sentido da 

integração do Espírito Santo aos esforços nacionais 

empreendidos no âmbito do Plano Nacional do Livro 

e Leitura. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 980/2015, 

que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 981/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo César Hartung, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

 A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado via a 

Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca elabore 

Projeto de drenagem e asfaltamento através do 

Projeto Caminhos do Campo na ES 177 que liga o 

distrito Ponte do Itabapoana a Mimoso do Sul, uma 

extensão de 26 KM. 

 

Senhor Governador: 
 

O projeto Caminhos do Campo conforme cita 

o programa, tem como objetivo adequar e revestir as 

estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de 

maior concentração de agricultura familiar para 

melhorar o escoamento da produção e reduzir os 

custos e as perdas dos produtos perecíveis.  

A região de Mimoso do Sul tem 

características peculiares que a tornam um local com 

forte vocação turística. Cultura (sanfona e viola), 

patrimônio histórico (arquitetura colonial), e 

paisagismo (matas, trilhas e cachoeiras) são atrativos 

para os turistas que viajam pela região. Um conjunto 

de fazendas do século XIX com forte influência da 

colonização portuguesa, italiana, libanesa e síria, 

além da presença marcante de afrodescendentes 

compõem este cenário.  

São Pedro do Itabapoana é um sítio histórico 

com 41 imóveis residenciais tombados pelo Conselho 

Estadual de Cultura em 1987. Ruas de pedra com 

calçamento tipo pé-de-moleque, o conjunto de 

fazendas do século XIX, auge do ciclo do café no 

Espírito Santo, o Museu de São Pedro de Alcântara e 

a Escola de Sanfona e Viola são alguns dos atrativos 

da localidade. 

A cidade de Mimoso ganhou projeção 

nacional com a realização do Festival da Sanfona e 

da Viola, realizado no distrito de São Pedro do 

Itabapoana, uma referência nacional na música de 

raiz.  

Pavimentada, a ES 177 facilita o escoamento 

da produção agrícola, reduzindo custos e as perdas, 

principalmente em produtos perecíveis. Outro 
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benefício é registrado ainda com a geração de novos 

negócios e o fortalecimento do agronegócio, setor 

gerador de empregos diretos e uma renda adicional 

para os produtores rurais, principalmente os de base 

familiar de Ponte do Itabapoana e dos distritos de São 

Pedro do Itabapoana e Dona América, atendendo dois 

grandes assentamentos: União e Independência, além 

dos agricultores familiares da região, totalizando 

cerca de três mil pessoas. 

A ligação dessas estradas, através do Projeto 

Caminhos do Campo, impulsionará o crescimento 

econômico, com incremento no comércio e na 

agricultura, proporcionando mais agilidade no 

escoamento de mercadorias, oportunizando a 

inclusão social e o incentivo às vocações regionais, 

como é o caso da pecuária e da agricultura familiar. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem no 

campo. Para que essa fixação se realize, é necessário 

levar ao interior, condições para que a produção 

aconteça com um mínimo de perdas, e as facilidades 

decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

solicitação desta deputada e do Vereador Marcos 

Moreira Escarpini (Jaul) de Mimoso do Sul/ES. 

 

Palácio Domingos Martins, 08 de julho de 

2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 981/2015, 

que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 982/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada ao Exmo. Senhor Paulo César Hartung, 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

Reforma da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Jesus 

Cristo Rei, situada na Avenida 

Padre Leandro Del Homo, Bairro 

São Francisco, em Cariacica. 

 

Senhor Governador do Estado: 
 

Somos sabedores dos inúmeros trabalhos 

realizados por esse Poder para o desenvolvimento do 

nosso Estado, consoante se depreende dos muitos 

investimentos realizados de norte a sul no Espírito 

Santo, almejando sempre a valorização do povo, 

principalmente em suas demandas prioritárias, como 

saúde e educação.  

Assim sendo, em consonância com os 

ditames governamentais, nosso pleito visa atender 

aos reclames da comunidade de Nova Rosa da Penha 

I, que sofre para acolher seus alunos de forma 

satisfatória, devido à falta de estrutura adequada em 

seu ambiente escolar. 

O direito à educação foi consagrado em nossa 

Constituição Federal como um direito social (artigo 

6º da CF/88), ratificado em seu art. 205, segundo o 

qual a educação é um direito de todos e um dever do 

Estado e da família. 

Nesta seara, impende frisar que à família 

compete matricular as crianças/adolescentes nas 

escolas e garantir a permanência deles, conforme 

preceitua o art. 55 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Já o Estado, deve efetivar os direitos e 

garantias constitucionais, o que significa não apenas 

oferecer as condições para o exercício do direito, 

como também fiscalizar o seu cumprimento, assim, 

ao Poder Executivo cabe oferecer uma rede regular 

de ensino em todos os âmbitos e cuidar da gestão 

dessa rede. 

É válido ressaltar, igualmente, que o ensino 

de qualidade é uma garantia constitucional (art. 206, 

VII, CF), razão pela qual a entidade estatal não deve 

amealhar esforços para a melhoria do ensino, objeto 

da presente proposição. 

A escola deve garantir condições, incentivar 

e criar soluções inovadoras para construir um 

ambiente favorável à aprendizagem, fato este que 

corrobora a necessidade de atendimento da presente 

demanda. 

Ademais, a estrutura necessita de reformas, 

tendo em vista a qualidade do ensino, a demanda por 

vaga cresce anualmente, sem que a estrutura escolar 

acompanhe tal desenvolvimento. 

Desta forma, cientes da seriedade e 

responsabilidade que tem caracterizado a atuação de 

Vossa Excelência no Executivo Estadual, 

agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 

indicação e aproveitamos para renovar os protestos 

de elevada estima e consideração. 
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Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

Sala das Sessões, 13 de julho de 2015. 

 

SANDRO LOCUTOR  

Deputado Estadual 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 982/2015, 

que acaba de ser lida. (Pausa) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, parabéns ao 

Senhor Deputado Sandro Locutor por essa indicação, 

a qual também já tinha feito.  

Há dois meses visitei essa escola, que é muito 

grande, e o Senhor Deputado Sandro Locutor, que é 

da região, conhece-a melhor até do que eu. É uma 

escola enorme, muito antiga e que atende desde o 

Fundamental I até o 3.º ano do Ensino Médio.  

É uma escola que tem mais de mil alunos, se 

não me engano, tem mil e duzentos a mil e trezentos 

alunos; e está em uma situação muito ruim, já passou 

da hora de ser reformada. Tenho fotos que fizemos 

dessa escola que mostram, por exemplo, quadros 

escorados para não cair; uma sala muito quente, com 

muitas janelas onde o sol bate o tempo inteiro, e a 

própria professora tira os aluninhos do lugar, mas 

isso acaba não funcionando, pois alunos não 

conseguem carregar suas carteiras, então ela própria 

tentou cobrir as janelas para dar um conforto um 

pouquinho melhor; tem salas com buracos.  

A situação dessa escola é muito deprimente. 

O Senhor Deputado Sandro Locutor reforça uma 

indicação que eu já havia feito, e a Senhora 

Deputada, que é da Comissão de Educação, poderia 

interceder junto ao secretário de Educação, ao 

Governo, para atender à solicitação, porque essa 

escola passou da hora de ser socorrida. (Muito bem!)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Senhor Deputado Sergio Majeski, só 

darei uma informação a V. Ex.ª e ao Senhor 

Deputado Sandro Locutor, que é autor da indicação: 

todas essas escolas estão dentro de um pacote da 

Secretaria de Educação. Claro que não será neste 

momento, mas tem um pacote no qual a engenharia 

trabalha e as escolas que estão em pior situação serão 

colocadas em primeiro lugar.  

Essa foi uma herança que o Senhor 

Governador Paulo Hartung pegou. Essas escolas de 

que V. Ex.
a
 e outros Deputados vêm falando não 

foram danificadas agora. Elas já vêm ruins. Mas o 

projeto do Governo Paulo Hartung é restaurar 

algumas, como a do bairro Celina, em Alegre, que 

será restaurada. Essa escola é antiga, linda, 

maravilhosa. A minha, onde fui aluna, professora e 

diretora, Monsenhor Elias Tomasi, também será 

restaurada. É uma escola antiga, bonita. Então o 

pacote está sendo preparado pela engenharia. Tão 

logo eles tenham essa resposta, conforme V. Ex.
a
 

acabou de me solicitar, como Presidenta da Comissão 

de Educação, trarei a resposta com o maior prazer, 

em respeito à colocação que V. Ex.
a
 acaba de fazer, 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Obrigado. Gostaria 

de complementar, quando V. Ex.
a
 diz que é uma 

herança. É uma herança dos governos passados. 

Inclusive, é uma herança do próprio Paulo Hartung 

também, porque, afinal de contas, S. Ex.
a
 governou 

este Estado durante oito anos. É uma herança de todo 

mundo e alguém tem que resolver. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Exatamente. V. Ex.
a
 está com toda razão. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Queria, com 

anuência do meu Líder, me somar à manifestação dos 

Senhores Deputados Sandro Locutor e Sergio 

Majeski no que tange à indicação. A reforma da 

Escola Jesus Cristo Rei, no bairro São Francisco, 

Município de Cariacica, é de suma importância. É 

uma escola que realmente carece de investimentos 

por parte da Secretaria de Estado da Educação. 

Gostaríamos, em nome do povo de Cariacica, em 

meu nome e em nome dos Senhores Deputados 

Sandro Locutor e Sergio Majeski, que ela fosse 

colocada como prioridade, uma vez que entendemos 

que a escola é prioritária, tendo em vista a condição 

em que se encontra. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Obrigada pela contribuição, Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Entendo que temos 

muitas escolas realmente para serem recuperadas, 

mas não podemos nos esquecer da revolução que o 

Senhor Governador Paulo Hartung fez na rede física 

deste Estado, nos oito anos em que administrou o 

Espírito Santo. Precisamos de manutenção constante 

do sistema. É isso que ainda faremos nestes próximos 

três anos e meio. Mas agradeço ao Senhor 

Governador Paulo Hartung a Escola Candido 

Portinari, que deixou em Sooretama; a Escola 

Bartouvino Costa, em Linhares; e o novo cartão-
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postal da nossa cidade que é a recuperação da Escola 

Emir de Macedo Gomes, que leva o nome do saudoso 

Deputado Estadual. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Que bom, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, pela fala. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Da 

Vitória) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhora Presidenta, pela ordem! Parabenizo V. Ex.

a
, 

que demonstrou conhecimento e domínio do assunto 

na área de educação, tanto que é Presidenta da 

Comissão e está a par do trabalho que a Sedu vem 

programando. Parabenizo também o Senhor 

Deputado Guerino Zanon, que também demonstrou 

conhecer o assunto. Não basta só criticar. Temos que 

dar sugestões para que possamos resolver. V. Ex.
a
 e o 

Senhor Deputado Guerino Zanon sabem o que estão 

falando. Obrigada, Senhora Presidenta Luzia Toledo. 

Parabéns. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Quem agradece sou eu. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Lamento 

profundamente a manifestação do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que está desconhecendo o direito 

do Deputado apresentar indicação. O Senhor 

Deputado Sandro Locutor está contribuindo tanto 

com a sessão que chegou aqui para dar quorum, 

enquanto muitos Deputados da base do Governo não 

estavam presentes para dar quorum e votar os 

requerimentos de urgência. O Senhor Deputado 

Sandro Locutor está simplesmente apresentando uma 

indicação. Não tem motivo algum para ninguém fazer 

relatório de quem é culpado pelo que está 

acontecendo ou não. Senão chegará a hora em que 

toda indicação feita terá que ser nomeada como do 

governo passado, do governo de Jerônimo Monteiro, 

do governo de Gerson Camata. Isso não tem lógica 

alguma. Devemos respeitar o Parlamentar que está 

apresentando uma indicação, como todos apresentam 

e têm o direito de apresentar. Então ressalto que é 

direito do Parlamentar e que hoje todos os regimes de 

urgência do Governo que estão na pauta só foram 

votados porque os Senhores Deputados Sandro 

Locutor e Bruno Lamas asseguraram o direito da 

sessão ter quorum para votar. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Freitas) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Findo o tempo destinado ao Pequeno 

Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, 

componentes da Mesa, telespectadores do TV 

Educativa canal 2 e da TV Ales.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) -  Por gentileza, por obséquio, por especial 

atenção, nossos queridos colegas deputados, vamos 

assegurar a fala do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que assomou à tribuna. Obrigada, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado, Senhora Presidenta Deputada Luzia 

Toledo. Agradeço também aos meus colegas, que 

estão numa discussão interessante, com certeza 

relacionada ao nosso trabalho legislativo, que é 

intenso. Quase todos os deputados estão nesta Casa 

desde a manhã de hoje. 

Assomo a esta tribuna para relatar que ontem 

tivemos um encontro, nesta Assembleia, com a 

Federação dos Hospitais Filantrópicos, que realmente 

estão falindo. 

 É preciso que nós, deputados, tomemos uma 

posição para fazer com que o Governo Federal injete 

recursos na saúde pública, porque os hospitais 

filantrópicos, como Santa Casa e Hospital 

Evangélico, e os filantrópicos de uma maneira geral, 

vão fechar. Esses hospitais estão quebrando porque 

não existe prioridade do Governo Federal com 

relação à saúde, haja vista que de 2010 a 2014 

fecharam aproximadamente quatro mil leitos de 

maternidade. Então, não pode nem nascer criança 

mais. São quatro mil leitos foram fechados. Isso não 

é discurso de deputado, é um dado do jornal do 

Conselho Federal de Medicina, que recebo todos os 

meses e que traz esses relatos lamentáveis. 

É preciso que tenhamos prioridade. Não 

posso assistir de braços cruzados, quando o Senado 

Federal aprova a prorrogação de dívida de vinte anos 

para clube de futebol, enquanto a saúde está 

morrendo. Não me conformo com esta situação.  

Temos que ir para as ruas queimar pneus, 

mas não fazer quebra-quebra ou interromper o 

trânsito para o povo não passar. O povo não tem 

culpa disso, mas precisa aprender como se vota. É 

preciso tomar juízo e ver em quem votará.  

Não é possível continuar esse estado de 

penúria dos hospitais filantrópicos. Não tenho 

adjetivo para qualificar essa sacanagem. E peço 

desculpas aos professores que estão em Plenário e 

àqueles que estão nos assistindo. Não é um termo 
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muito usual na tribuna de um Poder Legislativo, mas 

é uma sacanagem o que fazem com o povo brasileiro. 

Prorrogar dívidas de clube de futebol por vinte anos, 

enquanto as Santas Casas e os hospitais filantrópicos 

estão quebrando. O povo está morrendo. Vem para as 

ruas! Agora está na hora de irmos às ruas! 

 

O Sr. Sandro Locutor - (PPS) - Senhor 

Deputado Doutor Hércules, gostaria de felicitar V. 

Ex.ª pela fala.  

Na última sexta-feira, na reunião da Unale, 

em Brasília, começamos a elaborar um documento, 

inclusive citado por mim neste Plenário, sobre a nova 

lei do RDC - Regime Diferenciado de Compras -, que 

também foi estendido para a segurança, não só para 

edificações, mas para ações de segurança. E, no SUS, 

infelizmente o RDC ainda só está servindo para 

edificações.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 

capitaneou muito bem nesta Casa a campanha 

nacional do programa Mais Saúde, que coletou várias 

assinaturas para aumentar o percentual de 

investimento na saúde. E estamos capitaneando, para 

que o RDC também seja estendido para ações de 

saúde, em especial para a compra de equipamentos 

para exames técnicos, exames mais aprimorados, 

como mamógrafos, por exemplo, e para 

medicamentos de uso contínuo.  

Agradeço o aparte de V. Ex.ª e pode contar 

conosco no somatório da saúde.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, meu tempo já encerrou, mas só 

quero pedir desculpas pela minha veemência e pelo 

termo que usei. Mas é porque estou indignado e não 

aguento mais. São mil e trezentos por cento de 

defasagem nos procedimentos de alta-complexidade 

no Brasil. Ninguém pode ficar de braços cruzados 

diante disso. Muito obrigado! (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhora Presidenta, declino.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

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

palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta, declino.  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

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

palavra ao Senhor Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes, aos 

funcionários, àqueles presentes nas galerias desta 

Casa e aos que nos assistem pela TVAles. Gostaria 

de parabenizar o Senhor Deputado Doutor Hércules 

pelo discurso enfático sobre a situação da saúde, que 

é vergonhosa. Parabéns, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, V. Ex.ª mais uma vez demonstrando todo o 

seu conhecimento, porque afinal de contas, quem 

atua numa área, domina ou deve dominar o 

conhecimento a respeito daquilo que está falando, 

como eu domino na área da Educação. V. Ex.ª que 

está certíssimo, não é possível que exista dinheiro 

para postergar pagamento de dívida de sonegador. O 

tempo inteiro o Governo se preocupa com essa 

questão de time de futebol, cheio de corruptos, em 

que se cria uma loteria para socorrer time de futebol e 

não sei mais o quê, e não se criam estratégias para 

algo tão sério quanto a saúde, a educação e a 

segurança no país.   

Hoje, recebemos na Comissão de Defesa da 

Cidadania, a representante da Amaes de Vitória. A 

Amaes e outras instituições estão muito preocupadas 

com a nova lei que entrará em vigor, a lei  n.º 13.019, 

porque as instituições estão muito inseguras de como 

será o chamamento público. E isso é um problema 

mesmo.  

Foi feita nesta Casa uma audiência pública 

proposta pela Comissão de Finanças, por meio do seu 

presidente, Senhor Deputado Dary Pagung, que 

trouxe pessoas para explicar a lei. A lei tem razão de 

ser, no entanto vemos para onde a corrupção vai no 

Brasil. É preciso se fazer cada vez mais leis 

restritivas ao invés de se resolver o problema, porque 

essa lei, com certeza, vem na tentativa de solucionar 

problemas relativos à corrupção, no entanto acaba 

criando problemas para instituições que são sérias e 

que não sabem ainda como será a regulamentação 

dessa lei, como os Estados e municípios a 

regulamentarão no sentido de fazer o chamamento 

público e  como isso se dará.  
 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - A Lei 

n.º 13019/2014 veio tentar organizar o setor. Criamos 

nesta Casa a frente parlamentar do terceiro setor, que 

estou presidindo. Já fizemos a primeira audiência e 

enchemos esta Casa de ONGs que trabalham nesse 

setor tão importante.  

Infelizmente, há muitos anos, o poder público 

virou as costas para o terceiro setor em que estão 

todas essas ONGs, ou a Amaes de que V. Ex.ª falou, 

Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito 

Santo, e elas estão totalmente desorientadas. Então, 

estamos juntando esse segmento, Professor Sergio 

Majeski, no sentido de fazer uma referência ou um 

local para orientar esse pessoal porque eles sofrerão 

muito mais. Além de andar com pires na mão, eles 

terão muita dificuldade de conseguir angariar os 

recursos.  

A nossa frente já foi instalada e está 

funcionando. Pode mandar o pessoal da Amaes ou de 

outras entidades nos procurar.  
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Muito obrigado.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Muito obrigado, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Pode contar com meu apoio também.  

É muito interessante observar que essas 

instituições prestam um serviço imenso à sociedade, 

principalmente instituições como a Amaes, a 

Pestalozzi e as Apaes, que prestam serviço para uma 

parcela da sociedade que está completamente alijada 

de qualquer processo de inclusão. Ainda assim, o 

poder público as tem assistido muito pouco.  

Hoje, relatava-nos a diretora que eles 

dependem o tempo inteiro de fazer algumas 

parcerias, pois nunca sabem até quando poderão 

contar... Às vezes, eles fazem um convênio com o 

Estado e quando estão no meio de um trabalho o 

convênio acaba e não consegue ser renovado. Eles 

nunca conseguem continuar um trabalho até o final.  

Então, seria fundamental que os gestores e o 

poder público criassem uma forma de fomento para 

essas instituições que fosse permanente, de tal forma 

que eles pudessem pelo menos contar com o dinheiro 

anualmente para os serviços básicos. Por exemplo, a 

Amaes não sabe como chegará ao final do ano e com 

que dinheiro poderá contar. Portanto, é fundamental 

que o poder público crie... E nós, como 

representantes do povo devemos, juntos, lutar para 

que isso se concretize porque é fundamental. 

Muito obrigado, Senhora Presidenta. (Muito 

bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Hudson Leal) 

 

SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas, Senhores Deputados, público presente, 

servidores desta Assembleia - mais uma vez, todo o 

meu respeito aos senhores e a minha gratidão - 

aqueles que nos acompanham através da televisão e 

imprensa presente, antes de entrar na pauta principal 

do meu pronunciamento, como o Expediente se 

encerrou antes da discussão da Indicação n.º 

984/2015, do Senhor Deputado Amaro Neto, gostaria 

de me prender a ela primeiro e parabenizar o colega. 

S. Ex.ª propõe a instalação de uma pista de atletismo 

em volta do campo de futebol do Complexo 

Esportivo Kléber Andrade. Em tempos em que o 

Brasil está na eminência de disputas importantes 

como as Olimpíadas. E naquilo que consideramos o 

esporte como um fator de inclusão social, parabenizo 

o colega. 

Aproveito e peço aos servidores desta Casa 

que registrem, nos anais, com muita propriedade, esta 

fala do Senhor Deputado Bruno Lamas.  

Ontem, esta Casa cerceou o direito de 

continuar presidindo e trabalhando em uma comissão 

especial que tem muitas denúncias sobre o programa 

Bom de Bola I e Bom de Bola II. É uma comissão 

que também investigaria durante mais tempo as obras 

do Estádio Kléber Andrade.  

Os documentos que temos em mão, muitos 

chegaram ao final. Digo à polícia, ao Ministério 

Público, à sociedade civil organizada, ao Tribunal de 

Contas, ao Ministério Público de Contas e à Imprensa 

que está tudo à disposição dos senhores. O Senhor 

Deputado Bruno Lamas está a total disposição. Que 

fique registrado nos anais desta Casa. Digo à polícia, 

ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça que 

estamos à disposição com tudo aquilo que 

conseguimos coletar e com as denúncias que temos 

em mão.  

Por último, vamos falar de coisa boa. 

Recentemente, assomei à tribuna desta Casa de Leis 

para registrar que Vitória foi considerada a segunda 

melhor cidade para se viver. Parabenizei o Prefeito 

Luciano Rezende, pois agora temos mais um passo 

importante que foi dado a comemorar: Vitória 

apresenta a maior redução dos índices de violência 

em quinze anos. Foram cinquenta por cento de 

redução em quinze anos. Cinquenta por cento de 

redução de janeiro a junho, se comparado com o 

mesmo semestre de 2014. Cinquenta por cento de 

vidas foram preservadas. 

 Sempre disse desta tribuna e ouço dos 

colegas Deputados que o prefeito Luciano Rezende 

foi um bom deputado; atuante, sério, ético, coerente. 

Agora, também presenciamos o prefeito, pelos quatro 

cantos da cidade, atento, com um mandato 

participativo e democrático, procurando corrigir as 

falhas da cidade de forma séria e dedicada.  

 Em recente conversa com S. Ex.ª, disse-me 

que assumiu a cidade com mais de setecentos 

moradores de rua. Todos foram catalogados, 

cuidados, e hoje temos pouco mais de cem moradores 

de rua na nossa capital. É a nossa capital, Senhor 

Deputado Da Vitória, temos que ter orgulho disso. 

 Hoje, o prefeito Luciano Rezende recebeu 

um convite para palestrar no Maranhão. No 

Maranhão, como acompanhamos pelo Fantástico, 

estão linchando as pessoas. Há um alto índice de 

violência e querem saber como a nossa capital 

conseguiu reduzir isso. 

 Além de uma gestão séria e comprometida, o 

grande destaque da administração é trazer as famílias 

pra as ruas. Passamos pela orla de Camburi e vemos 

as famílias ocupando espaços públicos, praticando 

esporte de forma interativa. Vamos às praças e 

percebemos que as famílias voltaram às praças. É 

lógico, acompanhadas de videomonitoramento, de 

uma guarda vinte e quatro horas, de uma atenção 

especial.  

Agora o prefeito instala um equipamento nas 

entradas e saídas da cidade em que o veículo que 

passar terá a placa identificada automaticamente e a 
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imagem já cai na central de videomonitoramento. Se 

o veículo estiver sendo procurado, a guarda 

intercederá imediatamente. Isso melhorará a 

segurança.  

 Parabéns ao prefeito Luciano Rezende pela 

forma competente com que vem administrando a 

cidade de Vitória. 

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 

 

 O Sr. Da Vitória - (PDT) - Quero fazer 

justiça. Observo muito a cidade, principalmente em 

relação à segurança pública, e observo que Vitória 

tem melhorado, principalmente com algumas 

alternativas que têm o apoio da administração 

municipal.  

Faço referência ao prefeito Luciano Rezende 

e ao coronel Calheira, secretário de Segurança que 

ajudou muito para que essas ações fossem 

impetradas. Criou-se alternativas, com o apoio do 

nosso prefeito Luciano Rezende, que deu condições 

que a guarda pudesse ajudar naquilo que é, 

constitucionalmente, dever do Governo do Estado, 

reduzindo, principalmente, a criminalidade, dando 

sensação de segurança à população do Município de 

Vitória. 

Senhor Deputado Bruno Lamas, parabéns 

pelo discurso. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados  Padre Honório e Janete 

de Sá) 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Agradeço 

o aparte e desejo sucesso ao prefeito de nossa capital, 

Luciano Rezende. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA - 

SD) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta Raquel 

Lessa, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

ouvindo atentamente a manifestação de cada colega, 

volto a registrar a importância desse tempo que o 

Parlamento nos dá condição de fazer as 

manifestações necessárias para chegar ao 

conhecimento de toda a sociedade, através do canal 

cidadão, das ações que promovemos para o cidadão, 

das ações e dos debates que fazemos com toda a 

sociedade civil organizada, com secretário de Estado, 

com o governador, com os municípios capixabas, 

com as entidades, Senhora Deputada Raquel Lessa. 

Repercutimos nesta Casa o extrato disso tudo. 

Senhor Deputado Edson Magalhães, o 

Parlamento funciona dessa forma. Muitos acham que 

talvez o resumo de toda nossa atividade seja esse 

tempo que passamos no plenário. Não é. Volto a 

dizer, na base - nos municípios de Guarapari, 

Anchieta, Cariacica, Linhares, Serra, São Mateus -, 

debatendo e buscando as informações para que 

possamos acabar de uma vez por todas com o que 

ainda acontece em vários municípios capixabas e em 

vários governos: o achismo. 

 Achismo é quando o cidadão acha que sabe 

tudo e não consulta a sociedade, Senhor Deputado 

Freitas. E, assim, na maioria das vezes, erra. Quando 

se está antenado com a sociedade, dialoga e escuta 

sugestões e críticas, porque ninguém é perfeito, 

erramos. Eu erro. Você, dentro de casa agora, saiba 

que erra. Erramos em casa com nossas mulheres e 

filhos. Erramos na escola, na igreja, no trabalho e na 

Assembleia Legislativa também. Mas é conversando, 

debatendo, discutindo, Senhor Deputado Edson 

Magalhães, que consertamos, aprendemos e 

apresentamos projetos de lei. 

  

 O Sr. Edson Magalhães - (DEM) - Senhor 

Deputado, gostaria de me dirigir ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor. É importante que S. Ex.ª ouça o que 

tenho a dizer. Foi lido um requerimento de minha 

autoria, propondo a esta Casa que, a cada trimestre, 

façamos uma reunião da bancada estadual com a 

bancada federal, principalmente para discutirmos 

pontos importantes, entre eles o pacto federativo. E a 

Unales é muito importante nesse processo, para que 

tenhamos um conjunto de ideias da Assembleia 

Legislativa com a Câmara Federal. Muito obrigado, 

Senhor Deputado Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Deputado Edson Magalhães, muito obrigado 

por propor uma iniciativa importante. 

  

 O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Deputado, 

aproveito a oportunidade para acrescentar ao seu belo 

pronunciamento que V. Ex.ª é um deputado de quatro 

mandatos, se não me falha a memória. Esse 

questionamento de quanto os parlamentares 

trabalham é página virada. E precisamos virar essa 

página, porque nosso eleitor da base, nos quatro 

cantos do estado, de onde V. Ex.ª reúne e traz 

demandas a esta Casa, esse eleitorado conhece V. 

Ex.ª, conhece-me e conhece o quanto trabalhamos e o 

quanto andamos estado afora para atender às 

demandas do nosso eleitorado.  

Parabenizo V. Ex.ª. E, quanto a esse discurso, 

o mandato de V. Ex.ª fala por ele. E não temos que 

dar satisfação a quem imagina que só trabalhamos na 

sessão. Não é. Trabalhamos durante os sete dias da 

semana. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
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Obrigado, Senhor Deputado Freitas. Mas quero 

discordar um pouco, porque, às vezes, uma mentira 

vale mais do que mil verdades. E, devido a isso, 

temos que apresentar à sociedade nosso trabalho, o 

trabalho de V. Ex.ª, o trabalho dos Senhores 

Deputados Euclério Sampaio, Edson Magalhães, 

Gilsinho Lopes, Nunes, Sandro Locutor, Amaro 

Neto, e de todos os Senhores Deputados. É na base, 

no dia a dia, na comunidade.  

 Hoje pela manhã, visitei empresas, líderes 

comunitários, ruas e avenidas. Cheguei ao gabinete, 

Senhor Deputado Nunes, e atendi lideranças de 

outros municípios, que não de Cariacica. Daqui a 

pouco, ao lado, receberei lideranças de outros 

municípios e de Cariacica também, para poder 

escutá-las melhor e transformar o sentimento delas, 

que é o da rua, da comunidade, do dia a dia, em 

alguma ação positiva para os mesmos, indo a uma 

secretaria de Estado e visitando o Governo. (Muito 

bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, acabei de 

receber uma grave denúncia de que a máfia do 

guincho está mais viva do que nunca.  

 Há algum tempo, uma autoridade do Rio de 

Janeiro alertou, em uma palestra em Vitória, que as 

autoridades do Espírito Santo deveriam ficar em 

alerta, porque os bandidos do Rio de Janeiro, 

apertados pelos órgãos de segurança nas áreas onde 

atuam, estavam migrando para o território capixaba.  

 Como se vê, o modus operandi de quem age 

à margem da lei é sempre parecido. Desde que a CPI 

dos Guinchos começou sua atuação a população da 

Grande Vitória acordou e muitas conquistas foram 

alcançadas, como ressaltou o jornal A Gazeta de hoje.  

Contudo, parece que essa atuação mafiosa 

está se interiorizando. Recebi uma denúncia de que a 

máfia do guincho está mais viva do que nunca e 

atacando o município de Colatina. Na primeira 

reunião da CPI, depois do recesso, teremos o 

depoimento de um empresário daquela cidade com 

graves denúncias contra o esquema dos guinchos.  

De antemão podemos adiantar que há uma 

empresa de estacionamento e guincho que atua na 

cidade em conluio com agentes públicos de todos os 

escalões. Antigamente o estacionamento rotativo de 

Colatina cumpria a função social, sendo operado pela 

Camcol, amparando adolescentes da cidade, agora 

virou um negócio privado. O estacionamento é 

operado por uma tal de Facom, e a prefeitura não tem 

o menor controle sobre a arrecadação, porque tudo é 

feito com papelzinho e a empresa presta conta do que 

quiser. 

E o pior, Senhores Deputados, estamos 

apurando, para levar à CPI do Guincho, que esta 

empresa Facom pertence a um policial e político da 

cidade de Colatina. Também estamos apurando que a 

empresa de estacionamento e guincho pertence a dois 

oficiais da ativa da Polícia Militar. Ou seja, 

comprovados esses fatos, isso é ou não uma atuação 

mafiosa? Depois reclamam quando o padre Edson 

chamou esse esquema de quadrilha.  

Essa tal de Guardauto, que tem os guinchos, 

mudou o pátio de estacionamento do bairro 

Columbia, que fica no perímetro urbano de Boapaba, 

para mais de trinta quilômetros da cidade. Lá não 

pega celular, a empresa faz questão de dificultar a 

vida do cidadão para faturar as famigeradas diárias.  

Queremos saber quem está envolvido com 

isso. Vamos fazer uma devassa em Colatina também. 

Se for preciso a CPI do Guincho fará uma reunião 

especial no município para acabar com essa 

quadrilha. Queremos saber se o prefeito da cidade 

está em conluio também com essa máfia, porque a lei 

municipal entregou o estacionamento a esse sistema.  

Senhores Deputados, entraremos em recesso, 

mas não vamos parar de atuar. Nossa equipe estará 

atenta e vamos juntar aos autos da CPI todas as 

denúncias que continuarem chegando. Quero reforçar 

para que a população fique alerta, envie todas as 

denúncias para o nosso e-mail: 

contramafiadoguincho@gmail.com. Vamos colocar 

um fim definitivamente a essa máfia do guincho que 

agora atua em Colatina, desavergonhadamente 

fazendo uso de policiais da ativa da Polícia Militar e 

do estacionamento rotatório para fazer guinchamento 

de carros. Prevendo a mudança que o diretor do 

Detran está propondo, de só receber até trinta 

quilômetros, distanciaram o pátio para poder gerar 

mais quilometragem na cobrança desse guincho.  

 

O Sr. Edson Magalhães (DEM) - Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, quero colaborar 

informando que um juiz da Comarca de Guarapari 

deu liminar aos comerciantes suspendendo o 

estacionamento rotativo daquele município por conta 

das irregularidades existentes no processo de 

concessão. Muito obrigado.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Isso nos faz parabenizar o juiz. Volto a falar que 

essas coisas acontecem porque as autoridades não 

tomam providências. Por que um promotor que gosta 

tanto de denunciar político não denuncia e não afasta 

a máfia do guincho do Estado inteiro? Promotores 

que ganham mais de sessenta mil reais acima do teto 

que é estabelecido para o seu órgão. Então, 

precisamos que o Ministério Público atue, porque em 

Colatina acontece a pior quadrilha, ainda protegida 

por uma policial que é dono do sistema de guincho 

daquele local. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Findo o tempo destinado à fase das 

mailto:contramafiadoguincho@gmail.com
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Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 

Votação da Redação Final do Projeto de Lei 

n.º 172/2015, oriundo da Mensagem Governamental 

n.º 43/2015, que dá nova redação à Lei n.º 4.063, de 

06 de maio de 1988, que criou o Município de 

Vargem Alta. Publicada no DPL do dia 29/04/2015. 

Parecer n.º 242/2015, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, dispensada a publicação na sessão 

ordinária do dia 14/07/2015. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Votação em 2.º turno da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 05/2015, do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes e outros, que dá nova redação ao 

caput do art. 63 da Constituição Estadual, que dispõe 

sobre a iniciativa das leis, dentre os legitimados, o 

Tribunal de Contas do Estado. Publicada no DPL do 

dia 25/03/2015. Pareceres n.
os

 95/2015, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

admissibilidade e 15/2015, da Comissão de Finanças, 

pela aprovação, publicados no DPL do dia 

23/06/2015. A matéria foi aprovada, em 1.º turno, 

com (21) votos favoráveis, (02) votos contrários e 

(01) abstenção, na Sessão Ordinária do dia 

07/07/2015. Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) - 

votação nominal. 

Em votação. 

A presente proposta exige votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

à proposta votarão SIM; os que forem contrários 

votarão NÃO. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB)  - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Na forma 

regimental, peço a palavra para encaminhar votação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, como 

líder ad hoc das minorias, encaminho pelo voto SIM. 

(Muito bem!) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Na qualidade de 

líder do Governo, peço a palavra para encaminhar 

votação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, agradeço 

ao Senhor Deputado dos Anjos seguir o nosso 

encaminhamento e votar SIM. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Guerino Zanon 

e Luzia Toledo) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Edson Magalhães, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Janete 

de Sá, Marcelo Santos, Marcos 

Bruno, Nunes, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur e Sergio Majeski; 

vota NÃO o Senhor Deputado 

Sandro Locutor) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Votaram SIM vinte e dois Senhores 

Deputados; vota NÃO um Senhor Deputado; uma 

abstenção do Presidente, regimentalmente impedido 

de votar. 

Em consequência, fica aprovada a Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 05/2015. 

Em Mesa para promulgação. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Gostaria de agradecer aos 

nobres Senhores Deputados e ao líder do Governo 

pela votação expressiva. Reconhecemos a posição do 

nosso querido amigo Senhor Deputado Sandro 

Locutor ter votado NÃO, pois S. Ex.ª já tinha dito 

que nesse projeto assim o faria.  

O próximo projeto trata sobre a Defensoria 

Pública, no qual conclamo a todos os colegas a 

votarem SIM. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor. 
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O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, enquanto 

presidente nacional da Unale, temos feito uma 

campanha justamente para que os deputados 

estaduais e as Assembleias Legislativas não abram 

mão de suas prerrogativas.  

Apesar de o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes fazer um ajuste à Constituição, não concordo 

com o tema, com todo respeito aos técnicos e aos 

conselheiros daquele órgão. Essa é a minha opinião a 

qual discutirei no âmbito do cenário nacional. Não 

concordo que o Tribunal de Contas tenha iniciativa 

de projetos, até porque a Constituição, nos seus art. 

60 e 61, dá a atribuição aos órgãos, e o Tribunal de 

Contas é órgão assessorial do Poder Legislativo. 

Temos que fazer valer a força do Poder 

Legislativo no Brasil, sem desmerecer, reitero, os 

quadros importantes e colaborativos dos técnicos e 

dos conselheiros do Tribunal de Contas. (Muito 

bem!)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Votação em 1.º turno da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 04/2014, do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes e outros, que assegura defensores 

públicos em todas as unidades jurisdicionais - 

Defensoria Pública para Todos. Publicada no DPL do 

dia 14/04/2014. Pareceres n.
os

 274/2014, da 

Comissão de Justiça, pela admissibilidade e 

constitucionalidade, 114/2014, da Comissão de 

Defesa da Cidadania e 19/2015, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 

do dia 08/07/2015. Quorum para aprovação: 3/5 (18 

votos) - votação nominal. 

Em votação. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Senhora Presidenta, pela ordem! Na qualidade de 

líder do Governo, peço a palavra para encaminhar 

votação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta Raquel 

Lessa, ex-prefeita do Município de São Gabriel da 

Palha, cujas qualidades administrativas deixam 

aquele povo com saudades. V. Ex.ª é amada pelo 

povo daquele município, que está sempre clamando a 

sua volta. Quero cumprimentá-la e também aos 

Senhores Deputados e às Senhoras Deputadas. 

Faço referência à PEC n.º 04/2014, de autoria 

do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, elogiando a 

iniciativa que assegura defensores públicos em todas 

as unidades jurisdicionais. Essa proposta obedece à 

simetria com a Constituição Federal, reproduzindo, 

em nosso Estado, direitos, condições jurídicas e 

administrativas já consignadas na Constituição 

Federal.  

Manifestamos a nossa opinião favorável a 

esta matéria. A Defensoria Pública, em todo país e, 

de forma especial, no Espírito Santo, presta 

relevantes serviços à sociedade, sobretudo aos mais 

necessitados - um resgate da cidadania 

importantíssimo. São profissionais que estão indo ao 

encontro das políticas públicas que visam valorizar as 

pessoas mais necessitadas, mais fragilizadas da 

sociedade, que precisam ter os seus direitos 

assegurados.  

A nossa defesa é pela aprovação da matéria, 

enfatizando que, como líder do Governo, temos um 

entendimento para aprovação desta matéria em 

primeiro turno e entendemos que o segundo será em 

data a ser negociada com o autor, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, e com os representantes da 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.  

Desta forma, encaminhamos pelo voto SIM. 

(Muito bem!) 

 

O SR. NUNES - (PT) - Senhora Presidenta, 

pela ordem! Na qualidade de líder do PT, peço a 

palavra para encaminhar votação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Nunes. 

 O SR. NUNES - (PT - Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidenta, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, gostaria, como liderança, de 

orientar a nossa bancada pelo voto SIM, por 

gentileza. (Muito bem!)  

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Com a permissão do Senhor 

Deputado Freitas, peço a palavra para encaminhar 

votação pelo PSB. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas.  

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, parabenizo o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, autor da matéria. 

Aliás, S. Ex.
a
 hoje tem várias propostas para análise 

deste Parlamento.  

Em debate com o Senhor Deputado Freitas, o 

PSB define o voto SIM.  

Gostaria de fazer alguns registros. Ontem o 

doutor Leonardo Oggioni recebeu neste plenário a 

Comenda Domingos Martins. Registro o importante 

trabalho, as importantes ações que a Defensoria 

Pública realiza no nosso estado, com o nosso 

cidadão, com o nosso munícipe, no dia a dia. Estive 

com o doutor Leonardo Oggioni em um diálogo com 

o prefeito Audifax Barcelos, a quem gostaria também 
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de agradecer neste momento. Semana passada, 

estivemos lá pedindo que o prefeito viabilizasse um 

imóvel ainda maior para ampliação do trabalho da 

Defensoria Pública na cidade de Serra. O prefeito, de 

forma objetiva e franco como é, pediu dez dias de 

prazo, Senhora Deputada Raquel Lessa, para resolver 

a questão e reconheceu a importância do trabalho da 

Defensoria Pública.  
Pois ontem, o Doutor Leonardo Oggioni aqui 

estava, assim com o nosso maestro João Carlos 
Martins e tantos outros homenageados, e receberam a 
Comenda e o Título de Cidadão Espírito-Santense, 
por seus relevantes serviços prestados à sociedade 
capixaba. Tive a alegria de falar pelos deputados e 
deputadas, o que agradeço, neste momento, à 
Senhora Deputada Luzia Toledo o gesto de carinho 
com este Deputado.  

O Doutor Leonardo Oggioni disse que o 
assunto está resolvido. A Defensoria já está numa 
sede nova, ainda melhor do que a que estava, para 
prestar um serviço de mais qualidade à população 
serrana.  

Desta forma, finalizo mais uma vez 

parabenizando o Senhor Deputado Gilsinho Lopes e 

que todos os defensores públicos deste Estado, onde 

quer que estejam neste momento, trabalhando, dando 

a sua contribuição, recebam os cumprimentos e o 

abraço do Deputado Bruno Lamas, que votará 

favoravelmente à matéria. (Muito bem!)  

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Na condição de líder 

ad hoc, peço a palavra para encaminhar votação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, na 

condição de líder ad hoc das minorias, encaminho 

pelo voto SIM ao item 2 da pauta, PEC n.º 
 
04/2014. 

(Muito bem!) 

 

 O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Senhora Presidenta, pela ordem! Na 

qualidade de líder do PSDB, peço a palavra para 

encaminhar votação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

 
 O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) - Senhora 

Presidenta, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, como presidente do PSDB, gostaria de 

pedir que a nossa bancada vote SIM a este grandioso 

projeto. Parabenizo os nossos defensores públicos. 

Estamos juntos nesta empreitada. (Muito bem!) 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) -Senhora 

Presidenta, pela ordem! Na qualidade de líder do 

PRP, peço a palavra para encaminhar votação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 

Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, como líder do PRP 

quero encaminhar o voto SIM aos deputados da 

bancada, Senhores Deputados Almir Vieira e Hudson 

Leal. 

Parabenizo o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que liderou e protocolizou essa proposta de 

emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo 

em favor da Defensoria Pública, que é um órgão que 

hoje representa muito. É o advogado das pessoas que 

mais precisam no estado do Espírito Santo. Como o 

Senhor Deputado Marcelo Santos disse, são os 

advogados do povo. (Muito bem!) 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Na qualidade de autor da 

PEC, peço a palavra para encaminhar votação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, na condição de 

líder do PR e de autor da PEC, agradeço aos colegas, 

líderes dos partidos e ao líder da minoria, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, as manifestações e o 

encaminhamento pelo voto SIM, o que corroboro. 

Agradeço ao Senhor Deputado Bruno Lamas as 

palavras. (Muito bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Em votação a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 04/2014. 

A presente proposta exige votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

à proposta votarão SIM; os que forem contrários 

votarão NÃO.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) -Senhora 

Presidenta, pela ordem! Aproveitando que alguns 

parlamentares estão se deslocando para registrarem 

seus votos, parabenizo o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que hoje está mandando no Plenário pela 

quantidade de propostas que tem submetido à 

avaliação do nosso colegiado.  
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Considero esta proposta extremamente 

importante não somente para a Defensoria Pública do 

nosso Estado. Cumprimento o doutor Leonardo 

Oggioni e o doutor Renzo Gama Soares, que 

representam a instituição e os nossos defensores na 

sua direção-geral e na associação. A iniciativa do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes tem o nosso apoio 

desde o início, desde quando a proposta foi 

protocolizada nesta Casa, pela importância que tem 

essa instituição para à sociedade capixaba.  

Tenho me aproximado cada vez mais da 

Defensoria Pública, tendo em vista que esta Casa 

precisa estar alinhada com as instituições que 

diretamente assistem a sociedade. Uma das 

instituições mais importantes que temos é a 

Defensoria Pública, ela cuida das dificuldades dos 

nossos cidadãos defendendo os seus direitos, assim 

como o Ministério Público. O valor que a Defensoria 

tem encontrado esta Casa tem chancelado. Desde o 

mandato passado, tem melhorado as condições de 

trabalho, tem ampliado seu quadro organizacional, 

dada a sua autonomia para propor emendas à nossa 

Constituição Estadual, e tem defendido que realmente 

a Defensoria tenha independência, como gostaríamos 

que sempre tivesse. 

 Então, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

rendo a V. Ex.ª as minhas homenagens, e o 

parabenizo por este dia importante. E, agora, com o 

nosso comendador Leonardo Oggioni, Defensor-

Geral, outorgado por esta Casa, parabéns à nossa 

Defensoria Pública.  

Obrigado.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Encerrada a votação. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retira-se o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Edson Magalhães, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, Hudson 

Leal, Janete de Sá, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, 

Sandro Locutor e Sergio Majeski) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Votaram SIM vinte e dois Senhores 

Deputados e uma abstenção da Presidenta, 

regimentalmente impedida de votar.  

Em consequência, fica aprovada, em 1.º 

turno, a Proposta de Emenda Constitucional n.º 

04/2014.  

A proposta baixa de pauta para cumprir o 

interstício regimental de duas sessões ordinárias, 

retornando à pauta após esse prazo para discussão e 

votação em 2.º turno. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, agradeço a todos 

os colegas deputados que votaram SIM e, 

especialmente, ao líder do PSB, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que disse que só votaria se eu 

fizesse o pedido. Está feito o pedido, mesmo que 

tardiamente, mas observei no painel que V. Ex.ª 

votou, porque é um defensor da Defensoria  que faz 

um trabalho brilhante em prol do Estado do Espírito 

Santo, em prol desta Nação. Estamos contribuindo 

com a Defensora Pública porque ela faz um trabalho 

muito sério, muito árduo.  

Quero, neste momento, recordar o saudoso e 

querido Glauber Coelho, ex-deputado, que tanto 

amava a Defensoria Pública e sempre lutou nesta 

Casa em  defesa dessa categoria. (Muito bem!)  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre 

Honório.  
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT- Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, primeiro 

parabenizamos o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

por essa iniciativa tão importante e, ao mesmo tempo, 

parabenizamos também os defensores públicos. Só 

entendemos a importância de um defensor público 

quando a Justiça não tem tanta sensibilidade para a 

camada mais pobre.  

Senhora Presidenta, na semana passada 

passamos um aperto. Temos um defensor público em 

Mantenópolis, uma pessoa extraordinária que faz um 

trabalho muito bom e agora foi transferido mais por 

questão da antiguidade em termos dos critérios. 

Parabenizamos o Doutor Leonardo Oggioni 

pelo brilhante trabalho que está fazendo e a todos os 

defensores públicos. Ao mesmo tempo, queremos 

trabalhar junto com o governo para que a Defensoria 

Pública seja fortalecida. Assim como o Ministério 

Público tem uma força muito grande e o Judiciário 

também, é importante que se fortaleça a Defensoria 

para que, principalmente os pobres, tenham mais 

acesso à Justiça.  

Parabéns, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 



Vitória-ES, terça-feira, 04 de agosto de 2015 Diário do Poder Legislativo - 47 

e obrigado por essa oportunidade para fortalecer os 

defensores públicos. (Muito bem!) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a matéria 

que acabou de ser votada é oportuna até porque já 

pensávamos em convidar para vir a esta Casa o 

chefe-geral da Defensoria Pública para  nos explicar 

porque está retirando os defensores públicos dos 

municípios. Só este Deputado já recebeu reclamação 

de uns dez municípios onde existe defensor público e 

estão sendo retirados. A comunidade do interior, 

tanto quanto  a comunidade da Grande Vitória, 

precisa desses serviços de cidadania para garantir a 

cidadania das pessoas; e para que isso aconteça é 

necessário que o chefe da Defensoria Pública faça um 

esforço de, na sua administração, manter pelo menos 

onde tem defensor para que continue prestando 

serviços e ainda defender junto à máquina 

administrativa recursos para ampliar esses serviços 

para todos os municípios e para todas as 

comunidades deste País.  

A Defensoria é a única forma de o cidadão 

comum, do trabalhador, do desempregado, almejar a 

Justiça, chegar até a Justiça, porque é de 

conhecimento geral que nenhum trabalhador de 

salario mínimo conseguirá pleitear seu direito junto à 

Justiça, tendo que constituir advogado particular. 

Então, a necessidade da Defensoria Pública se amplia 

na proporção em que o administrador  tem em mente 

o poder e o interesse de fazer  justiça e de permitir 

que as pessoas alcancem o braço da justiça.  

Senhor Deputado Edson Magalhães, V. Ex.ª 

já foi prefeito e conhece profundamente as demandas 

das pessoas no seu dia a dia, que são, às vezes, 

consideradas insignificantes por muitos, mas para 

elas representam muito no seu anseio de buscar 

reparação. Às vezes, a pessoa que tem poder 

aquisitivo jamais procurará uma loja para reclamar de 

um eletrodoméstico comprado com defeito, desde 

uma geladeira a qualquer equipamento elétrico que 

deu defeito. Para poder fazer isso, só por meio do 

serviço público de graça porque se tiver que 

constituir um advogado para pleitear uma ação contra 

uma loja... Existem muitas lojas pilantras neste 

Estado e neste País que não respeitam o consumidor e 

não trabalham com a preocupação de imagem e elas 

acabam não reconhecendo o direito do cidadão.  

Temos que nos convencer de que a sociedade 

não pertence somente a quem tem poder aquisitivo, 

da classe média para cima. Os direitos são destinados 

a todos os membros da sociedade, principalmente aos 

que não têm poder aquisitivo, ou seja, esses são os 

que precisam do braço da lei, de proteção e de 

instrumentos para poder buscar e ter os seus direitos 

reconhecidos. Quantas mortes e quantos crimes 

existem neste País por questões que poderiam ser 

resolvidas com a intermediação da Justiça e se as 

pessoas usassem por meio de advogados e defensores 

a reclamação do seu direito? Pelo fato de não 

poderem ingressar na Justiça, às vezes, tentam 

resolver os seus conflitos pessoalmente e acabam 

transformando-os em morte e violência porque o 

Estado não lhes deu o direito e a condição de exercer 

a plena cidadania por meio da busca da Justiça, do 

intermediador social para resolver seus problemas. 

Assim também acontece no mundo do crime. O 

Senhor Deputado Amaro Neto sabe muito bem, pois 

na cobertura jornalística que faz todos os dias 

percebe que mais de quarenta por cento dos crimes 

praticados são por questões materiais de pequena 

monta. Mas que, no universo da pessoa pobre, 

significa como se fosse uma Ferrari, uma 

Lamborghini ou um patrimônio alto.  Para aquele que 

rasteja na sociedade, desassistido de salário e de 

emprego, um balde, uma vassoura ou um fogão usado 

representam a sua condição de existência e de vida 

social.  

Por isso, entendo que devemos estar atentos 

não apenas a construir sedes e mais sedes, como 

construímos a sede alugada da Procuradoria-Geral de 

Justiça, pagando trezentos mil reais de aluguel. Não 

adianta construir instrumento jurídico e de governo 

para gastar milhões no orçamento sem atingir a 

população. O que adianta termos uma defensoria 

pública, termos o chefe da procuradoria e todo aquele 

amontado de poder, se não conseguimos dar 

assistência às pessoas carentes e pobres em Guarapari 

que precisam da defensoria? O que adianta consumir 

do orçamento dois, três, cinco ou dez por cento, 

como esta Casa que consome duzentos e poucos 

milhões por mês e, às vezes, fica aqui mais 

carimbando projeto do que os discutindo? Este é o 

cartório mais caro que existe. É o cartório do Poder 

Legislativo, que não se coloca em condição de 

independência, mas apenas de subserviência e por 

isso é o cartório mais caro que a sociedade paga neste 

País. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

Obrigado, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos.  

Registro a presença do Doutor Florisvaldo 

Dutra Alves, Ex-Defensor Público-Geral do Estado; 

da Doutora Angela Maria Reis, Defensora Pública e 
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do Doutor Renzo Gama Soares, Presidente da 

Associação dos Defensores Públicos do Espírito 

Santo. O Doutor Leonardo Oggioni já foi anunciado. 

Todos estão nesta Casa acompanhando o trabalho 

desta Assembleia Legislativa nesta tarde.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Como o nobre 

Deputado Gildevan Fernandes fará justificativa de 

voto, gostaria de solicitar a V. Ex.ª, ouvido o 

Plenário, assim como foi feito ontem no projeto do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, pois o próximo 

projeto é de minha autoria e o parecer do projeto da 

Comissão de Justiça está pela inconstitucionalidade. 

No entanto, o douto presidente da Comissão de   

Constituição e Justiça e os demais pares, não levaram 

em consideração o amparo que existe versando sobre 

direito do consumidor. Portanto, Senhor Presidente, 

como autor, solicito a V. Ex.ª que retire o Projeto de 

Lei n.º 173/2015 da pauta para que, em três sessões, 

ele possa voltar a tramitar. Enquanto isso, 

buscaremos um amparo para um melhor debate sobre 

o tema. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Senhor Deputado Sandro Locutor, V. Ex.ª 

está solicitando o adiamento de votação, respaldado 

no art. 210 do nosso Regimento Interno? 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 

Perfeitamente. Por até três sessões, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - A assessoria orienta que o requerimento de 

V. Ex.ª seja colocado em votação. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 

Dessa forma, na qualidade de autor do projeto, peço a 

palavra para encaminhar votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, encaminho que 

todos votem favoravelmente para que possamos 

debater um tema relevante. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - A Presidência submete o requerimento 

Senhor Deputado Sandro Locutor à apreciação do 

Plenário.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

O projeto  de Lei n.º 173/2015 baixa de pauta 

por três sessões.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- (PSB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente Bruno 

Lamas, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

mais uma vez, enfatizo a importância da matéria que 

aprovamos. A PEC n.º 04/2014 de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, assegura direitos à 

Defensoria Pública do nosso Estado.  

Cumprimento o Doutor Leonardo Oggioni e 

demais membros da Defensoria Pública, que estão 

presentes lutando pelo fortalecimento dessa 

importante instituição que, como já disse, desenvolve 

um trabalho precioso para a cidadania no Estado do 

Espírito Santo. 

Tomo a liberdade e aproveito essa 

oportunidade para enfatizar outro assunto. Já disse 

recentemente sobre o trabalho desenvolvido pela 

Secretaria Estadual de Segurança Pública sob a 

orientação que o Governador Paulo Hartung tem 

adotado. São importantes estratégias, S. Ex.ª tem 

desenvolvido um ótimo trabalho e apresentado 

resultados importantes para o Estado do Espírito 

Santo, notadamente, na redução do número de 

homicídios em solo capixaba. 

Na Grande Vitória tivemos um índice 

significativo. Chegando a redução de quarenta e 

quatro por cento na capital Vitória. Naquela 

oportunidade elogiei as diretrizes estabelecidas pelo 

Governador Paulo Hartung. Elogiei a condução feita 

pelo Secretário André Garcia, mas já fiz justiça 

dizendo que o resultado desse trabalho se deu pela 

participação efetiva de diversos e importantes 

policiais militares e policiais civis do nosso Estado. 

Nesta oportunidade, dentre tantos 

profissionais que gostaríamos de homenagear e citar 

o nome, mas na impossibilidade, cito o delegado José 

Lopes Pereira, chefe da Divisão de Homicídios, que, 

inclusive, foi homenageado ontem nesta Casa com o 

Título de Cidadão Espírito-Santense. 

O Senhor Deputado Sandro Locutor fez uma 

justa homenagem pelo trabalho realizado por esse 

delegado. Ao se levantar os dados dentre todas as 

delegacias de homicídios no Brasil, certamente 

identificaremos uma das mais eficazes. Faço minha 

homenagem ao delegado José Lopes Pereira, mas da 

mesma forma digo que não é fruto de um trabalho 

isolado.  

O delegado José Lopes Pereira recebe minha 

homenagem juntamente com os escrivães, 

investigadores e agentes de polícia que atuam na 
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Delegacia Especial de Homicídios em Vitória. A eles 

meus parabéns; as nossas homenagens, os nossos 

agradecimentos. 

 Quero pedir a todos uma atenção especial a 

essa matéria, divulgada no jornal A Tribuna da 

semana passada. Queria ter feito a repercussão dessa 

matéria antecipadamente, mas não foi possível. Faço 

neste dia, pois, muitas vezes, os crimes, sobretudo 

crimes que causam comoção social trazem críticas à 

nossa polícia. E nossa polícia, muitas vezes, não é 

reconhecida pelo brilhantismo de suas ações.  

 Quero repercutir, conforme consta da 

matéria: Mais de 100 prisões foram realizadas nos 

plantões da Divisão de Homicídios e Proteção à 

Pessoa logo após os crimes acontecerem. É eficácia 

da nossa polícia. É a polícia agindo de forma a trazer 

conforto, uma vez que quando um parente, um pai ou 

uma mãe perde um filho, fica muito triste e essa dor é 

insuperável. É difícil amenizar esse sofrimento, mas, 

certamente, quando vê a polícia agir rapidamente e 

prender o criminoso, o homicida, o assassino, sente-

se mais aliviada em sua dor.  

 Conforme a matéria: 

 

Somente este ano, 460 pessoas 

acusadas de homicídio foram presas 

na Grande Vitória pela Divisão de 

Homicídios e Proteção à Pessoa 

(DHPP).  

Desse número, 110 prisões foram 

realizadas pelo plantão da delegacia, 

ou seja, os criminosos foram detidos 

logo depois de cometerem o crime. 

 

 Parabéns, Doutor André Garcia! Parabéns a 

toda sua equipe! Parabéns a nossos policiais militares 

e civis! E, nesta oportunidade, nossos parabéns e 

nossas homenagens ao delegado José Lopes Pereira e 

sua equipe de escrivães, investigadores e agentes da 

Polícia Civil, que estão trazendo enorme contribuição 

para a segurança da população capixaba! (Muito 

bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

 Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o
 183/2015, do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe sobre a 

notificação dos proprietários de veículos automotores 

apreendidos pelo Detran/ES e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 13/05/2015. Parecer n.
o
 

169/2015, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

06/07/2015. 

 Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 169/2015, da Comissão de Justiça, for 

aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 

projeto seguirá tramitação normal.  

 Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 183/2015. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - É regimental.  

 Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Dary Pagung, Edson 

Magalhães, Erick Musso, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Janete de Sá, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Pastor Marcos 

Mansur e Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Hudson Leal, Nunes, Padre Honório, 

Raquel Lessa e Sergio Majeski) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Registraram presença dez Senhores 

Deputados.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 

Há quorum para manutenção da sessão. 

 

Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.
o
 96/2015, do Senhor Deputado Da 

Vitória e outros, que institui o Dia Estadual do 

Ouvidor no Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 

20/03/2015. Pareceres n.
os

 124/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 

78/2015, da Comissão de Defesa Cidadania, pela 

aprovação. Lido no Expediente da Sessão Ordinária 

do dia 13/07/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.
o
 154/2015, do Senhor Deputado 

Marcos Bruno, que institui o Dia da Música Capixaba 

e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
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29/04/2015. Pareceres n.
os

 135/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 

05/2015, da Comissão de Cultura, pela aprovação. 

Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 

13/07/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 09/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que 

acrescenta o artigo 32-A à Constituição do Estado do 

Espírito Santo, determinando a publicação mensal de 

todos os gastos dos Poderes e Órgãos do Estado e dos 

Municípios. Publicada no DPL do dia 01/06/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Freitas) 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que 

acrescenta o artigo 71-A à Constituição do Estado do 

Espírito, dispondo sobre o cumprimento dos prazos 

determinados no inciso II do artigo 71. Publicada no 

DPL do dia 17/06/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 12/2015, da 

Mesa Diretora e outros, que altera o artigo 97 da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, para 

estabelecer número máximo de Secretarias de Estado 

do Poder Executivo. Publicada no DPL do dia 

10/06/2015. 

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 155/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que determina que nas peças publicitárias de 

lançamento imobiliário, conste o nome do autor do 

projeto arquitetônico e urbanístico. Publicado no 

DPL do dia 29/04/2015. 

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 Lei n.º 193/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais 

notificarem às delegacias especializadas, nos casos de 

pacientes que apresentem indícios de violência contra 

a mulher, seja física, psicológica ou sexual. 

Publicado no DPL do dia 13/05/2015. 

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 Lei n.º 196/2015, da Senhora Deputada Raquel 

Lessa, que estabelece que exemplares da Lei Maria 

da Penha sejam disponibilizados nos 

estabelecimentos que indica para consulta da 

população em todo o território do Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 19/05/2015. 

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 Lei n.º 223/2015, do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que altera a redação do caput do art. 16 Lei 

n.º 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. Publicado no DPL do dia 

03/06/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, gostaria, mais uma 

vez, de esclarecer a pretensão do autor, no caso o 

Senhor Deputado Bruno Lamas, em relação ao 

Projeto de Lei n.º 223/2015, que trada do 

parcelamento do IPVA.  

O projeto não será votado hoje em segunda 

sessão por falta de quorum, vai à terceira sessão. 

Depois, segue para as Comissões, para depois voltar 

ao Plenário para apreciação dos Senhores Deputados 

e Senhoras Deputadas. Tudo isso porque foi negado e 

derrubado, no momento solicitado, o requerimento de 

regime de urgência desse projeto tão importante para 

os capixabas.  

Tenho conversado com os Senhores 

Deputados e Deputadas, explicado desta tribuna que 

a crise não chegou só para o governo federal, aliás, 

ela foi provocada por ele. Mas ela não chegou 

somente para o governo estadual e para as 

prefeituras, ela chegou para o cidadão, para o pai de 

família que hoje tem dificuldade, inclusive com um 

número enorme de desemprego.  

Participo com os Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos e Janete de Sá de uma Comissão 

Especial que discute as demissões da empresa Vale. 
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Foram trinta e cinco engenheiros demitidos em 

quarenta e cinco dias. Em Serra, a maior cidade desse 

Estado, os índices apontam como o terceiro 

município com o maior índice de demissões 

proporcionais do Brasil. Tendo em vista que não só 

Serra, mas boa parte do nosso Estado, no caso o setor 

de rochas, e serviços, metalmecânica e construção 

civil, todos abalados com esse momento difícil que o 

País atravessa. 

Nossa proposta busca parcelar o IPVA em 

dez vezes. Facilita o pagamento para o cidadão, não 

altera em nada a programação anual e não vai 

transferir de um ano para o outro, não havendo 

prejuízo para o Governo do Estado. 

Consequentemente, diminui a inadimplência e a 

atuação da famigerada máfia dos guinchos, em 

relação a que o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

tem feito nesta Casa de Leis um debate duro, com 

exposição e risco, inclusive, tendo em vista a 

complexidade do assunto. 

Então, gostaria, mesmo que a matéria não 

seja votada hoje, de ir conversando com os deputados 

passo a passo, mesmo que não seja em dez, mas que 

possamos entrar num consenso e fazer, de repente, 

em oito vezes, o que já atende. Mas que possamos 

dar essa contribuição aos capixabas. 

É muito triste a pessoa não poder sair de casa 

porque o carro está com o IPVA vencido. É mais 

triste ainda, sair e o veículo ser apreendido, sendo 

que as consequências são enormes, porque o veículo 

vai para o pátio, fica enferrujando, dá problema, traz 

prejuízo, enfim, consequências extremamente 

desagradáveis.  

O apelo que faço é para que possamos 

caminhar para acelerar. Faço um apelo às Comissões, 

para que tão logo chegue o projeto, seja apreciado, 

para que possamos dar esse benefício esse direito ao 

cidadão capixaba de parcelamento do seu IPVA, 

assim como o Governo do Estado fez com todos 

aqueles que estavam inadimplentes. Esse argumento 

elimina qualquer ideia contrária ao parcelamento, 

porque os valores que estavam inscritos em dívida 

ativa, de pessoas que deviam ao Estado, foram todos 

parcelados, com isenção de juros e multas em alguns 

casos. Foi matéria que votamos nesta Casa de Leis. 

Então, se podem parcelar valores da dívida 

ativa, também é possível, no meu entendimento, 

parcelar o IPVA, que vai beneficiar diretamente o 

cidadão. Tenho dito. 

Muito obrigado, Senhora Presidenta Raquel 

Lessa. Mais uma vez parabenizo V. Ex.ª, pois é 

impressionante o desempenho da cidade de São 

Gabriel, que V. Ex.ª ajudou a construir. É uma cidade 

que conhece a planta dos seus pés, o seu trabalho. E 

aquilo que V. Ex.ª divide conosco no dia a dia da sua 

paixão pela educação, foi construindo e hoje temos 

sete escolas em São Gabriel classificadas como as 

melhores do Estado quando analisamos o interior, 

inclusive com notas e desempenho fantásticos. Uma 

escola de Serra, com o melhor desempenho, teve 

quase sete, e em São Gabriel 9,4. Parabéns. Isso é 

semente que vai sendo plantada, cuidada e os frutos 

são colhidos. (Muito bem!)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Obrigada, Senhor Deputado Bruno Lamas. 

Continua em discussão o Projeto de Lei n.º 

223/2015. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, ontem 

tivemos a oportunidade de nos manifestar na tribuna 

sobre a reformulação do Estado como um todo. E 

hoje, debatendo esse assunto com o Senhor Deputado 

Bruno Lamas, que vem de encontro a uma demanda 

verdadeiramente grande neste Estado, em que mais 

de quarenta e oito mil cidadãos capixabas estão com 

seus bens apreendidos à disposição do Detran por 

falta de pagamento de IPVA e licenciamento, 

principalmente. 

Isso é tão risível, que além desse sistema de 

se apropriar de patrimônio pessoal para a cobrança de 

imposto de IPVA, um sistema falido, que gerou uma 

confusão de quarenta e cinco mil carros e motos 

apreendidos e que levou o Detran a fazer um contrato 

de aluguel de um pátio por cento e setenta e oito mil 

reais por mês para guardar aquilo que não pertence ao 

Estado enquanto os proprietárias dos veículos não 

têm condições de pagar o devido. 

 Isso nos leva a entender como funciona a 

máquina pública no Brasil. Cada administrador, cada 

constituinte, elabora leis sempre buscando taxar e 

cobrar cada vez mais impostos. O nosso País 

desestimula a criatividade e o crescimento do 

cidadão, porque se a pessoa está desempregada, esse 

é um problema para o País, mas se estuda e investe 

em si própria e na família, para melhorar sua 

condição de vida e o seu patrimônio, o Governo vem 

taxar, de todas as formas, por meio do imposto de 

renda, por meio dos impostos absurdos que os 

cartórios de registros de imóveis cobram, 

principalmente neste País, quando um cidadão 

adquire um imóvel... 

Tem-se que quase entregar um terço do 

apartamento ou da casa para o registro de imóveis. 

Esse valor não é para o Estado, e mesmo que o fosse, 

seria muito, mas o é para particular. Os donos de 

cartórios de registros de imóveis são as pessoas 

privilegiadas do Brasil. Há cartórios desses em 

Vitória que faturam seiscentos mil reais líquidos por 

mês, agora imaginem os cartórios de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte o quanto faturam! Esses 

donos de cartórios são os privilegiados da sociedade 

e não existe ninguém que tenha coragem de reduzir 

esses impostos, essas taxas que cobram.  

Para comprar um imóvel, a pessoa tem que 

pagar taxa; para financiar, tem que pagar taxa. Já 
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falei nesta Casa, várias vezes, que existe uma taxa 

que cada financiamento paga em seu custo, que é 

sonegada ao Estado e às prefeituras. Trata-se do 

registro do contrato. Nunca vi ninguém da Secretaria 

Estadual da Fazenda elaborar uma fiscalização para 

recebê-la. Esse registro não é feito porque as 

financeiras só o fazem quando a pessoa atrasa a 

prestação, já que, nesse caso, ela quer garantir a 

cobrança.  

Quando a pessoa faz um financiamento de 

qualquer coisa, de qualquer imóvel, de qualquer 

eletrodoméstico, paga no registro do financiamento 

uma taxa que estabelece regras para executar o 

contrato, mas as financeiras brasileiras não a 

recolhem ao Estado, mas ficam com ela e, se a pessoa 

começa a atrasar, as financeiras registram a taxa para 

ter condições de executar o contrato. Nisso, são 

milhões e milhões de reais de prejuízo, e nenhum 

banco, nem a Caixa Econômica, nem o Banco do 

Brasil, corta esse enriquecimento ilícito das 

financeiras. 

A questão do IPVA é o retrato disso, é uma 

cobrança exagerada, sem nenhuma justificativa, para 

aquela pessoa que possui carro ou moto. Para que 

serve o IPVA? Alguém tem condições de me explicar 

para que serve o IPVA? É para manutenção de 

estradas? Não temos estradas. É para viabilização de 

um transporte seguro? Não temos transporte seguro. 

Então, a que atende o IPVA?  

A ganância dos Estados e dos municípios 

para receber uma taxa de quem compra um 

automóvel ou uma moto para poder circular, obriga o 

cidadão a fazer esse pagamento. Quer dizer, a pessoa 

não tem direito nem ao patrimônio. Parece aqueles 

sistemas dos reis, dos reinados, em que Herodes, a 

cada necessidade de arrecadação, espalhava seus 

exércitos para extorquir, bater e espancar aqueles que 

tinham ouro ou qualquer valor que era parte do 

imposto. Criamos uma cultura no Brasil de que o 

imposto é como se fosse uma obrigação legal. 

Quando, na verdade, é uma extorsão legal. O valor 

não se justifica, exatamente pelo fato de que é acima 

da condição de pagamento do possuidor do bem. 

Então, como é que um país que quer que a economia 

seja desenvolvida, que quer que a economia circule 

dando condições de vida e de crescimento econômico 

à população, taxa todos os expedientes, todos os 

meios pelos quais a população se locomove? 

Ninguém suporta mais a quantidade de taxas e de 

impostos que paga. Se a pessoa vai tirar uma carteira 

de motorista, pagava cento e oitenta reais. Agora teve 

um desconto e caiu para cento e cinquenta reais, mas 

foi criada outra taxa de oitenta reais, que não existia. 

Agora, o cidadão tem mais uma despesa de oitenta 

reais. Se colocarmos na ponta do lápis - e os 

especialistas colocam -, qualquer cidadão, em doze 

meses de trabalho, trabalha quatro a cinco meses só 

para bancar o status do pode público, só para manter 

a Assembleia Legislativa, para manter o Palácio 

Anchieta, para manter o Tribunal de Justiça. Que 

Tribunal de Justiça caro! Um bilhão e cem milhões 

por ano. Para manter o Ministério Público. Como o 

Ministério Público é caro! Cada promotor, cinquenta, 

sessenta, setenta mil reais por mês. Alguns não fazem 

nenhuma denúncia por mês, mas recebem cinquenta, 

sessenta, setenta mil. O Tribunal de Contas, que não 

faz nenhuma política de informação, de orientação, e 

só de penalidade, gasta duzentos e poucos milhões 

por mês. Então, para o poder funcionar, para que os 

reis tenham o direito de ficar tranquilos, tem que 

colocar imposto em cima da população. Isto é o que 

temos que rediscutir no nosso País. Temos que mudar 

este modelo em que um comerciante, para se 

estabelecer, paga contador, paga tanta taxa, paga 

tanta conta, que trabalha vinte e cinco dias do mês só 

para pagar impostos, pagar funcionário, pagar taxas, 

e lucra, com todo o investimento que faz, menos de 

cinco, seis por cento do capital que ele implanta. Este 

País é um país que estimula a poupança, a 

especulação. Quem não sabe que no interior do 

Estado as pessoas mais ricas são os agiotas? Os 

agiotas ilegais. Porque os agiotas legais, que são os 

bancos, publicam permanentemente lucros 

assustadores. A Vale, essa covarde e irresponsável 

Vale, todo ano demite pessoas trabalhadoras dizendo 

que é por restrições de despesa. Se formos ver, o 

balanço da Vale é trinta, quarenta bilhões de lucro. 

Ninguém pune, ninguém toma providência. A nossa 

economia tem dificuldades, caminha capengando 

porque o setor produtivo brasileiro é sonegador, 

desonesto, não contribui, não tem cidadania, não tem 

espírito público, só pensa no lucro e sacrifica o 

trabalho. Existe neste País muito trabalho escravo de 

empresas que estão na bolsa de valores e recebem 

financiamento público de bancos de 

desenvolvimento. Ninguém as fiscaliza. Trabalham 

na clandestinidade obrigando as pessoas a trabalhar 

de forma que não compensa, pelo que elas pagam, 

nem para alimentação.  

Este estado de coisas é que nos faz ver que 

este projeto é necessário. Por quê? Para viabilizar que 

o trabalhador pague parcelado o seu IPVA, para 

conduzir a sua moto para o trabalho, para ter o seu 

carro, para vender churro ou para vender qualquer 

tipo de coisa que dê o sustento à sua família, de 

forma honesta. Então, precisamos reformar o Estado 

e dizer: chega de os poderes se apoderarem de toda 

receita de imposto para se manterem cada vez mais 

eloquentes, cada vez mais enfeitados, cheios de 

palácios, enquanto o povo, para possuir até uma 

condução, precisa pagar quase setenta por cento do 

seu valor em impostos e taxas, neste País! (Muito 

bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Janete de Sá) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA-SD) - Não havendo mais oradores inscritos, 

declaro encerrada a discussão.  
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O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 247/2015, do Senhor Deputado Amaro 

Neto, que declara o Marlim Azul Peixe Símbolo do 

Estado do Espírito Santo, institui o Dia Estadual do 

Marlim Azul e dá outras providências. Publicado no 

DPL do dia 23/06/2015. 

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 Resolução n.º 39/2015, do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que altera o § 2.º e suprime o § 3.º do 

artigo 241 da Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 

2009, vedando a possibilidade das emendas ao 

orçamento serem votadas em grupos. Publicado no 

DPL do dia 18/06/2015. 

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 Resolução n.º 40/2015, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que institui a Comenda Florence 

Nightingale concedida aos enfermeiros que tenham 

de algum modo contribuído para o Desenvolvimento 

da Categoria. Publicado no DPL do dia 02/07/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, da Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 10/2015, do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que veda o 

pagamento de Ajuda de Custo para Moradia ou 

Auxilio Moradia aos servidores públicos e agentes 

políticos, nas condições que especifica, no âmbito do 

Estado. Publicada no DPL do dia 02/06/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 144/2015, do Senhor Deputado Hudson Leal, 

que dispõe sobre a identificação dos profissionais de 

educação física contratados por estabelecimentos que 

exerçam atividades ligadas às áreas de atividades 

físicas e do desporto, conforme critérios 

estabelecidos pelos arts. 2.º, I, II, III e 3.º da Lei 

Federal 9.696, de 1998, e da Resolução n.º 52, de 

2002, do Conselho Federal de Educação Física - 

Confef. Publicado no DPL do dia 14/04/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 213/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

monitoramento de estacionamentos pagos por 

câmeras de segurança. Publicado no DPL do dia 

01/06/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto) 

 

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 PSB, Senhor 

Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidenta, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento a Senhora 

Deputada Raquel Lessa que fica muito bem nesta 

Mesa. Sei que S. Ex.ª fica melhor ainda na cadeira do 

Executivo de São Gabriel da Palha, mas fica muito 

bem presidindo a Mesa da Assembleia Legislativa. 

Cumprimento o Senhor Deputado Bruno Lamas, 

secretário ad hoc; meus colegas Deputados e 

Deputadas ainda presentes neste Plenário na sessão 

de hoje.  

Concedo um aparte ao meu companheiro 

socialista, Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 

O Sr. Bruno Lamas - (PSB) - Serei rápido, 

Senhor Deputado Freitas, só porque fiz um registro 

em off e quero fazê-lo em on. Liderança do PSB, o 

melhor Partido do Brasil. Que saudade de Eduardo 

Campos e da sua recente visita à cidade de Serra. 

Saudações socialistas e um bom 

pronunciamento a V. Ex.ª! 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Bacana! Boa 

lembrança, boa recordação do nosso saudoso líder, 

extraordinário homem público, de família, que 

conduziu muito bem os rumos do estado de 

Pernambuco, tendo dois mandatos, ainda muito 

jovem, de governador. Durante oito anos foi o 

governador mais bem avaliado do País. Senhor 

Deputado Bruno Lamas, neste momento que vivemos 

uma grande crise de carência de lideranças, com 

muita saudade lembramos o extraordinário líder 

Eduardo Campos. Não tenho dúvidas nenhuma de 

que ele conduziria o país no momento que buscamos 

uma grande liderança para fazer a transição.  

Fica também registrada neste momento a 

recordação do nosso saudoso Glauber Coelho, outro 
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socialista que naquele mesmo período eleitoral de 

2014 teve a vida ceifada num trágico acidente de 

trânsito no Espírito Santo. Outra grande liderança 

deste Estado, também socialista, que muito 

prematuramente nos deixou, o saudoso Deputado 

Glauber Coelho. Cabe-nos recordar as boas ações e a 

conduta desses guerreiros, desses líderes, que 

deixaram um grande legado para seguirmos. 

Senhor Deputado Bruno Lamas e caros 

colegas deputados e deputadas, aproveito para falar 

hoje de uma situação que nos preocupa muito, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que gosta dessas 

discussões adversas. Infelizmente, temos que as 

encarar com bastante determinação, desprendimento, 

sem temor, porque as pessoas tentam nos intimidar, 

as grandes empresas tentam nos intimidar e querem 

sempre que o Estado esteja à mercê e submisso a 

essas grandes oligarquias.  

Estou falando do famigerado grupo 

Infinity Bio-Energy, depois sucedido pela Bertin, 

que chegou a este estado, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, em novembro de 2006, com ajuda do nosso 

Estado, capitaneando recursos da nossa instituição 

bancária, Banestes, e hoje deve estar dando um 

calote, um prejuízo de mais de sessenta milhões de 

reais ao Banestes. 

 O grupo Infinity Bio-Energy, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, chegou em nosso estado, 

teve tapete vermelho, assumiu as ações de indústrias 

importantes  do nosso Estado e do norte. Posso citar a 

Cridasa, uma usina de cooperados, usina da 

Cristalcoop, em Pedro Canário.  

Gosto de repetir, quando falamos cooperativa 

são pequenos que se unem e fazem uma cooperativa 

para se tornarem competitivos, para se tornarem 

fortes. Tínhamos uma extraordinária usina de álcool 

em Cristal do Norte, em Pedro Canário. Quando 

passamos por Pedro Canário, imaginamos porque são 

tão difíceis as coisas neste estado. São difíceis por 

situações como essa, em que chega um grupo de 

empresários que não é deste país e tem o aval do 

Governo Federal para chegar e tomar conta de um 

setor. Não foi só no Espirito Santo, não foi só com a 

Cridasa, foram pelo menos seis usinas de álcool e 

açúcar no país, em Minas Gerais, São Paulo, no Mato 

Grosso. E todas com o aval do Governo Federal e, 

neste estado, até com recursos do Banestes. Em 

apenas um ano, assumiu em novembro de 2006 e em 

2008 já estava pedindo recuperação judicial, já estava 

na Justiça de São Paulo, de Ribeiro Preto, até o foro 

judicial foi São Paulo, com o Senhor Márcio Tomas 

Bastos, ex-ministro da Justiça, como assessor jurídico 

da empresa, conseguindo uma recuperação judicial e 

estabelecendo os produtores de Cristal do Norte 

como quirografários, com cinquenta por cento de 

desconto nos seus créditos de venda de cana 

produzida em Cristal do Norte. Cinquenta por cento 

de desconto para pagamento em dez anos, concedido 

em Ribeirão Preto. Depois disso, uma empresa em 

recuperação judicial não pode descumprir o que foi 

estabelecido na recuperação judicial.  

Para muitos dos credores, esse grupo só 

pagou seis parcelas das dívidas estabelecidas para dez 

anos. Pagou seis parcelas, não paga mais e não foi 

estabelecida e decretada a falência dessa famigerada 

empresa, vendendo logo em seguida essas ações, em 

2009, para o Grupo Bertin, dando calote em todos os 

fornecedores e nas próprias instituições bancárias até 

hoje.  

Agora quase todas as usinas adquiridas por 

esse grupo estão fechadas. Na nossa região ainda está 

funcionando a Disa, uma grande usina, em Conceição 

da Barra. Os colaboradores, os funcionários da Disa 

estão há mais de dois meses sem receber salários, 

com a empresa fechada por eles. E a imprensa do 

estado dando notícias que a BR101 está fechada. Os 

funcionários precisando receber o salário e nem o 

salário esse grupo paga aos funcionários. Caloteiros! 

Não dão satisfação nenhuma! E agora, para piorar, 

entram novamente na Justiça em São Paulo, pedindo 

outra recuperação judicial, recuperação da 

recuperação judicial.  

É vergonhoso convivermos com uma 

situação dessa, prejudicando sobremaneira o Espírito 

Santo e todos os estados onde estão instaladas, mas 

prejudicando, principalmente o norte e o lado fraco 

do norte, prejudicando Conceição da Barra e Pedro 

Canário. 

Penso que precisamos fazer alguma coisa. Já 

era para ter tido uma CPI há muito tempo nesta Casa 

para investigar esse grupo Infinity no estado do 

Espírito Santo para proteger os credores, os 

funcionários das usinas e as próprias usinas. Eles 

sucatearam a Cridasa, em recuperação judicial, 

tiraram quase todos os equipamentos e os levaram 

para outras usinas, para outras plantas, fora do estado 

do Espírito Santo.  

É um grande absurdo o que essa empresa 

cometa isso com todo o estado de direito do Espírito 

Santo, do Mato Grosso, de Minas Gerais, de São 

Paulo e do Brasil e nada acontece porque é protegida 

pelo Governo Federal. Há tantos outros grandes 

empresários deste país que, protegidos pelo Governo 

Federal, fazem o que bem entendem com os 

trabalhadores, pegam o dinheiro, colocam no bolso e 

o levam para paraísos fiscais e não há nenhuma 

punição em nosso país.  

Eles tomam dinheiro das nossas instituições 

como tomaram no Banestes. Deixam-nos muito 

indignados e impotentes ver o nosso povo trabalhador 

gastando seu suor para ser usado por empresários que 

não são do País e que têm o aval do Governo Federal. 

É triste conviver com essa realidade. Não é triste ver, 

mas conviver porque estamos convivendo em nosso 

dia a dia no norte do Estado com esse tipo de gente. 

Não os vemos, vemos os nossos trabalhadores 

sofridos e sem receber os seus salários.  

A nossa cooperativa que era forte e 

fomentava o Distrito de Cristal do Norte, em Pedro 

Canário, já não existe. Eles ainda dizem que não há 
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cana para moer. Acabaram com o setor e com os 

produtores porque eles eram pequenos produtores 

cooperados em Cristal do Norte. Depois que não 

recebem suas canas, agora vendidas para esse grupo, 

como terão capacidade para produzir mais? É muito 

triste. 

Lamento e peço que a nossa Assembleia 

Legislativa faça um movimento nesse sentido de 

pedir ao Governador Paulo Hartung... Sabemos da 

articulação e da capacidade do Governador. Que se 

possa fazer um movimento no sentido de que pelo 

menos os colaboradores da Disa possam receber os 

seus salários. Ela tem aproximadamente setecentos 

funcionários afastados, sem ter a baixa em suas 

carteiras. Nem o seguro desemprego os funcionários 

que foram demitidos podem receber porque não têm 

a baixa em suas carteiras. Isso é muito vergonhoso e 

muito triste. Causa-nos muita indignação perceber 

essa situação.  

Ao final do meu pronunciamento, uso as 

palavras do Senhor Deputado Doutor Hércules, com 

relação à renegociação por parte do Governo Federal 

da elevada dívida dos clubes de futebol. 

Renegociação, vinte anos e isenção de muitas coisas. 

Para esses cartolas que também são todos corruptos e 

que uma grande parte deles está presa, há a bonança. 

Para eles há todo tipo de vantagens e de negociações, 

mas para os nossos produtores... Estou defendendo o 

setor produtivo que trabalha, produz e que alimenta 

este País. 

Os nossos produtores viveram no Espírito 

Santo, ao final de 2013, a pior enchente da história 

deste País, que atingiu cinquenta e cinco municípios e 

que foi devastadora. Depois, em 2014, após um ano 

apenas, em um contraste inédito, o Estado vive a pior 

seca, com decreto de calamidade e de emergências 

homologados e os nossos produtores não conseguem 

ter as suas dívidas renegociadas. Dívidas contraídas 

para produzir alimentos para abastecer o País. 

Quando não têm um tempo para produzir, 

quando a natureza faz ao contrário, é prevista a 

renegociação das dívidas para que ele possa produzir 

na próxima safra. Ele pode passar necessidade e não 

ter lucro, mas pode produzir na próxima safra. Não se 

pede nem anistia,  quando se dá para tantos; pede-se 

renegociação de dívida e não se consegue, por mais 

que se tenha tentado.  

Não conseguimos negociação em função dos 

decretos de calamidade e de emergência de 2013. 

Não conseguimos negociação  em função da seca de 

2014. E vemos a facilidade dos caloteiros corruptos 

de renegociar as dívidas neste País. 

É tudo ao inverso. O tratamento é todo 

inverso neste País. Por isso está da forma que está. 

Todos os valores estão invertidos. Quem é preso tem 

auxílio reclusão, quem é morto pelo bandido não tem 

auxílio nenhum. O País dos valores invertidos. 

Fica esse pronunciamento em defesa do setor 

produtivo agrícola, dos trabalhadores da Disa, dos 

produtores de cana, dos cooperados de Cristal do 

Norte, dos trabalhadores no setor sucroalcooleiro de 

Conceição da Barra e em favor dos produtores de 

alimentos que querem ver seus créditos, suas dívidas 

renegociadas com os bancos de desenvolvimento de 

nosso Estado e de nosso País. Muito obrigado. 

(Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) -  Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, orador inscrito. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta Raquel 

Lessa, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados 

que ainda se encontram no plenário, aqueles que nos 

assistem pela TV Ales e funcionários da Casa, meus 

cumprimentos. 

Solidarizo-me com o movimento de 

moradores da Serra Sede, que tem como líder o 

senhor Edson Reis. Há um vídeo de S. S.ª circulando 

pelas redes sociais, dizendo que tenta há um ano, 

junto à Eco 101, em nome dos movimentos dos 

moradores, que sejam feitas algumas obras de 

proteção como corrimões e muros de arrimo. Na 

verdade, obras fáceis de serem executadas que são 

fundamentais para a população daquela região.  

Mas há um ano, a Eco 101 se nega, dizendo 

que isso não está no contrato. Se ela é a 

concessionária, independente de estar ou não no 

contrato, é da responsabilidade que ela o faça. O meu 

repúdio à Eco 101 é que há sete pedágios no curto 

trajeto da BR-101 no Estado e não atende a esses 

moradores. 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, o pior 

disso é que o senhor Edson Reis mostra no vídeo 

postado nas redes sociais que os moradores 

ameaçaram parar a BR para serem atendidos. E a 

justiça já concedeu uma liminar à Eco 101, dizendo 

que se os moradores pararem a rodovia, o movimento 

de moradores será multado em aproximadamente 

vinte e cinco mil, ou sei lá quantos mil reais por dia. 

As duas coisas são para se repudiar: tanto o 

fato de a Eco 101, que é uma empresa rica, que ganha 

muito dinheiro e que está fazendo muito pouco pelo 

Estado, não atender os moradores em obras que 

seriam muito simples, quanto o fato de a justiça 

conceder uma liminar proibindo os movimentos dos 

moradores da Serra protestarem por um direito 

legítimo. Afinal de contas, a concessionária tem que 

dar respostas sim. Já que é a concessionária que 

responde por isso. 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Deputado 

Sergio Majeski, aproveitando o calor da emoção de 

minha fala, e acrescentando à fala de V. Ex.ª, é mais 

um desmando, é mais uma aberração. Estamos com 

uma comissão especial acompanhando a execução do 

contrato da concessão da Eco 101 no Estado do 

Espírito Santo.  
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É estabelecido no contrato que a partir do 

primeiro ano, a empresa poderia cobrar pedágio. Foi 

rigorosamente. Em maio de 2013 começou o contrato 

da concessão e em maio de 2014 começou 

rigorosamente a cobrança de pedágio, com todas as 

praças de pedágio prontas.  Cumpriu-se o contrato. 

Há a previsão de que no terceiro ano do 

contrato seria necessário estar com uma parte da BR-

101 duplicada, de Viana a Fundão. Duvido que 

estará. Mas já há liminar proibindo as manifestações. 

Parece que, a este estado, chega-se e pode-se tudo. 

Um mundo de dinheiro no bolso e não está sendo 

dada atenção devida aos usuários da BR 101. Três 

impostos para se ter estrada: IPVA, Cide na gasolina 

e mais o pedágio, e ainda não há estrada. E quando 

chegamos à praça de pedágio, ainda há uma minoria 

de profissionais para atender, e há filas nas praças de 

pedágio. Não podemos com esse péssimo 

atendimento!  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Com 

certeza. Senhor Deputado Freitas, muito obrigado 

pelo aparte. É verdade. A Eco101 precisa dar 

respostas à sociedade. Chega de tanto desmando, de 

tantas empresas explorarem o cidadão comum e de 

não darem uma resposta à altura à sociedade.  

 Gostaria, agora, de fazer uma breve avaliação 

sobre esse primeiro semestre de mandato, que 

estamos encerrando, semana que vem começa o 

recesso. Tivemos cinco meses de muito trabalho. 

Temos nos empenhado muito, principalmente na 

questão educacional, que achamos ser a coluna 

vertebral de qualquer sociedade. Não temos medido 

esforços no sentido de contribuir para melhorar a 

educação deste Estado. 

 Até agora, e pretendo fazer isso em todos os 

municípios do estado, já disse desta tribuna, visitei 

trinta e dois municípios e cinquenta e cinco escolas 

estaduais. Continuarei fazendo. É um trabalho que 

não tem o objetivo de jogar a culpa no atual governo, 

como, muitas vezes, as pessoas querem fazer parecer, 

como se eu estivesse o tempo inteiro colocando a 

culpa neste governo dos problemas graves existentes 

na escola.  

 Não se trata de colocar a culpa neste ou 

naquele governo, mas de apresentar os problemas que 

precisam ser solucionados. De quem é a culpa? 

Talvez seja importante também fazer uma reflexão 

sobre isso. Não está certo que o tempo inteiro se diga: 

Olha, isso é uma herança do governo passado e tal. 

A tragédia que é a educação brasileira é uma herança 

de uma infinidade de governos. No caso do Espírito 

Santo, é meio complicado colocar a culpa apenas no 

governo que passou, porque é muita coisa que está 

ocorrendo. Então, também o atual governo está 

colhendo uma herança dele próprio, porque, afinal de 

contas, muitos desses problemas e muitas dessas 

situações em que as escolas se encontram já estavam 

assim há oito, há dez, há doze anos. Não é uma 

herança deste ou daquele governo. É uma herança 

dos governos, inclusive do governo que está no poder 

hoje. E precisa ser assumido, porque não é questão de 

ficar na troca de farpa: Você é o culpado. Você é o 

culpado. O problema existe. Agora, vamos solucioná-

lo? É isso que tem que ser feito.  

Muitas vezes, as pessoas têm tentado 

confundir e colocar uma situação em que só critico - 

e não sei mais o quê -, que não proponho. Todas as 

vezes em que teci críticas desta tribuna, minhas 

críticas foram muito bem fundamentadas. E todas as 

vezes em que teci críticas, principalmente na área da 

educação, sempre fui propositivo sim.  

 Tenho defendido, desde sempre, que ou 

oferecemos a infraestrutura mínima para as escolas 

ou não vamos avançar nunca. Então, não é uma 

questão de discutir qual é o melhor projeto ou o pior, 

se a educação integral é boa ou ruim. Isso é 

secundário. A questão fundamental e primeira é 

oferecer a todas as escolas as condições mínimas. E 

condições mínimas de funcionamento significam uma 

biblioteca decente, uma quadra de esportes coberta, 

refeitório, laboratório e salas infraestruturadas. Isso é 

condição mínima. Isso não é exigir nada mais.  

 Hoje estamos em uma situação, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto e Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que tem visitado algumas escolas também, de 

que, por exemplo, climatizar salas não é uma questão 

de oferecer conforto, é uma questão de necessidade. 

É impossível que se mantenha em uma sala 

extremamente quente, em que ventilador não dá 

conta, que se exija, por exemplo, algum tipo de 

aprendizagem. Claro que alguém vai falar: Ah, você 

está pensando em ar condicionado. Vamos ventilar 

bem as salas. Vamos dar cadeira decente para o aluno 

se sentar, de tal forma que isso proporcione algum 

tipo de evolução.  

 Hoje, o senhor Roberto Simões, professor da 

Ufes, em sua coluna, está falando sobre como as 

estatísticas divulgadas pelo Movimento Todos pela 

Educação mostram como os alunos estão cada vez 

mais desfasados. Essa pesquisa mostra, Senhores 

Deputados Bruno Lamas Eliana Dadalto e Raquel 

Lessa, que quanto mais o tempo passa, maior a 

defasagem. Ou seja, os alunos no quinto ano têm 

muita defasagem em matemática e português, mas ao 

final do ensino fundamental cresce o número de 

alunos com essa defasagem; ao final do terceiro ano 

do ensino médio muito mais.  

 O que está acontecendo? O que é 

fundamental para haver a aprendizagem? As 

condições mínimas para depois pensarmos em 

projetos mais audaciosos. Porque não é possível, hoje 

a questão não é apontar apenas um problema na 

educação, é uma complexidade de problemas que vão 

da infraestrutura e da estrutura das escolas, passando 

pela formação e pelo salário do professor.  

Não é possível, Senhor Deputado Almir 

Vieira, que um professor receba o salário que 

equivale ao tíquete de um conselheiro do Tribunal de 

Contas ou de um desembargador ou de um juiz, que 
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seja menos da metade do auxilio moradia e que se 

consiga atrair excelentes profissionais para essa 

profissão. Ao mesmo tempo, a condição de formação 

dada aos professores também é muito ruim.  

Tenho proposto, sim, tenho criticado, 

denunciado e continuarei fazendo, mas tenho 

proposto, tenho indicado quais são os caminhos, 

basta que se queira ouvir. Quando estivemos nesta 

Casa discutindo o Plano Estadual de Educação, 

apresentei trinta e sete emendas que sequer foram 

lidas. Muitas dessas emendas eram favoráveis a uma 

evolução na educação.  

Muito obrigado à linda Senhora Presidenta 

hoje e obrigado aos colegas pela atenção. (Muito 

bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra à Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, oradora inscrita. 

 

A SR. ELIANA DADALTO - (PTC - Sem 

revisão da oradora) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, boa tarde a todos 

os colegas deputados e deputadas, a todos que estão 

nos assistindo pela TV Ales, cumprimento a nossa 

querida Senhora Presidenta Raquel Lessa, que muito 

nos honra nesta Casa de Leis.  

Hoje falarei um pouco sobre o grande 

momento que tivemos ontem, a solenidade de entrega 

de Comendas da Ordem do Mérito Domingos 

Martins e de Títulos de Cidadãos Espírito-Santense. 

Falarei das pessoas especiais da minha cidade, 

Linhares, lembradas por mim, por esta deputada, pelo 

fato de tão grandes trabalhos, relevantes trabalhos, 

desenvolvidos dentro do município de Linhares, 

principalmente na área social. 

Lembrei-me para homenagear com a 

Comenda a dona Marlene Felisberto Fiorot. Uma 

senhora avó, aposentada e com tanto vigor. Voluntária 

durante vinte e quatro anos, dedicando-se à Associação 

Pestalozzi, um projeto social, que todos conhecem, que 

cuida de crianças, de pessoas com deficiências físicas e 

também mentais. E dona Marlene sempre 

carinhosamente cuidando bem daquelas pessoas, que 

tanto necessitam de carinho e de amor. Ontem, nesta 

Casa, fiquei muito satisfeita, e ela também, por ter esse 

reconhecimento. Dona Marlene veio de fora para o 

nosso estado do Espírito Santo trazendo um ato tão 

bonito por parte dela, voluntária durante vinte e quatro 

anos.  

Ontem ela comentou que a sua neta falou, 

outro dia, que quando crescer quer ser igual a avó, 

voluntariada. Olha que coisa linda! Achei um 

comentário fantástico, uma criança reconhecendo o 

valor de uma senhora, da avó, que tanto serviço 

prestou para a nossa sociedade linharense.   

Lembro bem que a dona Marlene esteve 

acamada, ficou por um período doente em 2008. E, 

com muita fé, acredito que o que a levou a se levantar 

foram os serviços que prestava e o que poderia fazer 

mais.  

Fica registrada a minha mensagem à dona 

Marlene e a todos da Pestalozzi, que torceram por esse 

momento, agradeço a ela pela presença.  

Outra pessoa que não poderíamos deixar de 

mencionar que foi de grande importância para Linhares 

e também recebeu o título de Cidadão Espírito-

Santense, é o senhor Altamir Ribeiro de Moura, 

assistente social e também coordena um projeto social 

em Linhares chamado de projeto Resgate São 

Francisco de Assis que atende a tantos internos com 

dependência química. Ele faz um grande trabalho à 

frente não só desse projeto, mas também participa 

ativamente dos conselhos da assistência social, dos 

direitos da criança e do adolescente do nosso 

município. Ele foi bem reconhecido e mais uma vez o 

parabenizamos pelo fato de ter vindo para o nosso 

Estado e ter contribuído grandiosamente para a nossa 

cidade de Linhares. 

Senhora Presidenta, outra pessoa que recebeu 

ontem o título de Cidadão Espírito-Santense é a Irmã 

Tânia Maria Cordeiro, que veio do Estado do Rio de 

Janeiro e também faz um grande trabalho. Até falei 

com o Senhor Deputado Padre Honório para visitar 

esse projeto em Linhares, que é o Centro Juvenil 

Salesiano Santa Maria Mazzarello, que atende às 

crianças e aos jovens de uma área de vulnerabilidade 

social. Em Linhares, há cerca de dez anos, ela vem 

contribuindo e atuando ativamente nesse projeto 

social, recuperando, levando e tirando tantas crianças 

das ruas, inserindo nos projetos e dando oportunidade 

a essas crianças. Parabenizamos a Irmã Tânia Maria 

Cordeiro porque é de grande importância o que ela 

vem realizando dentro do bairro Planalto que 

necessita muito desses projetos sociais.  

Também homenageamos ontem com o título 

de Cidadão Espírito-Santense o senhor Renato Souza 

Ribeiro, que  veio de Belo Horizonte e, desde 1988, 

atua na empresa Lasa Linhares Agroindustrial, é uma 

pessoa de extrema sensibilidade. Ele é um gestor 

administrativo, mas vem prestando tantos serviços no 

social com parcerias com o Projeto Social Meninos 

da Terra.  

Senhor Deputado Bruno Lamas, sei que V. 

Ex.ª também tem essa grande preocupação com o 

social; é preciso visitar o município de Linhares. 

Temos grandes projetos que atendem as nossas 

crianças. O Projeto Meninos da Terra atende a mais 

de cento e oitenta crianças em área também de risco 

social. Assim, o senhor Renato Souza Ribeiro, como 

gestor administrativo, sempre procura fazer parcerias 

com esse projeto que fica bem próximo da empresa e 

presta um grande serviço também na região, um 
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bairro muito carente de Linhares, que precisa muito 

da atuação da sociedade civil e também das 

instituições é o bairro Nova Esperança, muito carente 

e necessita muito da atenção especial das pessoas que 

citei agora.   

Senhora Presidenta, quando pensei em 

homenagear esses grandes personagens, eu me 

lembrei principalmente do terceiro setor que tanto o 

Senhor Deputado Doutor Hércules vem falando de 

valorizar o terceiro setor que são as instituições não 

governamentais. Senhor Deputado Doutor Hércules, 

há a necessidade de darmos apoio, como poder 

público. E me lembro bem de quando eu assumi a 

Secretaria da Assistência Social, as instituições não 

governamentais recebiam uma subvenção do 

município no valor de trezentos mil reais por ano. Ao 

final, deixamos um milhão e duzentos mil reais de 

repasse para essas instituições. Vejam bem, a 

importância de darmos valor a essas instituições. 

Sempre falo que essas instituições são as pernas e os 

braços do governo municipal, do gestor municipal. É 

preciso olharmos com muita cautela, principalmente 

essa nova lei, sobre a qual o Senhor Deputado Doutor 

Hércules falava, e o ilustre Parlamentar está 

presidindo a Frente Parlamentar do Terceiro Setor 

justamente para levar capacitação, ou seja, os 

municípios precisam levar capacitação para o 

Terceiro Setor, principalmente para essas instituições 

que vêm, ao longo dos anos, desenvolvendo um 

grande trabalho não só no município de Linhares, 

mas também em todo o Estado do Espírito Santo. 

Senhora Presidenta, como parlamentar, estou 

preocupada porque precisamos verificar se os 

municípios darão condições para essas instituições 

garantirem seus serviços às comunidades. Quando 

falei dessas pessoas, são todas pertencentes a 

instituições que já têm vinte, quinze anos que 

funcionam em Linhares, são instituições sérias que 

podem fazer muito pelo nosso município. Fica o 

recado também para os gestores municipais para que 

capacitem essas instituições para o futuro. No ano 

que vem, ou até mesmo no segundo semestre, pois já 

estamos sabendo que as emendas parlamentares 

dependerão também do gestor municipal. Não 

podemos deixar que essas verbas, essas emendas, 

fiquem engessadas, pois são de grande importância 

para as ONGs nos municípios. Fica o meu registro 

neste dia.  

Agradeço a todos que nos ouvem, a todos os 

nossos colegas, a nossa presidenta.  Teremos o 

recesso parlamentar que, na verdade, é bem pouco, 

porque precisamos de um descanso mesmo. Há quem 

não conheça o trabalho de um deputado. Quando 

estávamos de fora da Assembleia, eu interpretava de 

uma forma. Mas hoje, como parlamentar, percebo 

que precisamos descansar um pouquinho para virmos 

com muito vigor no segundo semestre. Fica o meu 

agradecimento a todos e o desejo de que Deus 

continue nos abençoando. Um abraço a todos. (Muito 

bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, orador inscrito. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta Raquel 

Lessa, já devida e justamente homenageada várias 

vezes; Senhora Deputada Eliana Dadalto e Senhores 

Deputados Bruno Lamas - também nos trabalhos da 

Mesa -, Freitas, Padre Honório e Enivaldo dos Anjos. 

São os deputados ainda em Plenário. 

Registro que hoje é o Dia Mundial do 

Hospital. Agora que já tomei um Lexotan, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, estou mais calmo. 

Inicialmente, com muita tristeza, mais uma vez faço a 

reflexão de que o poder público, desde 1988, - não 

buscamos nesta Casa culpados, pois somos todos 

culpados, principalmente aqueles que, às vezes, 

votam errado. Mas o que temos que fazer é buscar 

soluções, pois não interessam os culpados - ou seja, o 

constituinte escreveu que a saúde é um direito de 

todos e um dever do Estado. Estado ou poder público 

é o Município, os Estados Federados e a União. Na 

verdade, ele escreveu isso, mas esqueceu de colocar o 

dinheiro. Cadê o recurso? Esqueceu-se de colocar o 

dinheiro.  

Senhora Presidenta, ao longo da história - e 

trabalho em hospital desde menino, com vinte anos 

tive o meu primeiro emprego no hospital, na Santa 

Casa, de Cachoeiro de Itapemirim - venho assistindo 

à transformação, ou seja, a medicina, a técnica, os 

aparelhos e os medicamentos melhoraram muito, 

tudo isso melhorou muito. O acesso à saúde, para 

algumas pessoas, também melhorou.   

Sou de um tempo ainda em que tinha 

indigente. Em Cachoeiro de Itapemirim, quem estiver 

assistindo à minha fala deve lembrar-se que na Santa 

Casa, onde trabalhei, tinha o indigente: paciente que 

morria na enfermaria, cujo caixão não tinha nem 

forro. Fiz muito enterro. Era um caixão sem forro, 

não tinha alça. Furava-se esse caixão com uma broca, 

enviava-se uma corda e dava-se um nó por dentro; 

colocávamos dois varões de bambu e subíamos o 

Morro Coronel Borges. Às vezes, levávamos quatro 

cadáveres num dia só. Há muito tempo não se faz 

mais isso em lugar nenhum do Brasil. Mas me 

recordo que, depois do chamado indigente, apareceu 

o Funrural, Senhor Deputado Padre Honório, que era 

um pouco mais bem assistido do que o indigente. 

Felizmente, não existe mais o chamado indigente. 

Veio o Funrural, que era o pessoal do interior. Depois 

teve os institutos IAPs: Iapi, Iapt, Iapetc, Iapb, 

Iapfesp e aí por diante. Vemos que ao longo do 

tempo a ótica para a saúde pública foi piorando cada 

vez mais.   

Fui presidente da Frente da PEC 29 aqui no 

Espírito Santo. Lutamos muito. Trouxemos aqui, com 

o Lelo Coimbra, presidente do meu partido, o 

Deputado Federal Darcísio Perondi, do Rio Grande 
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do Sul, pediatra, presidente da Frente nacional. A 

esperança que tínhamos era que fosse destinado 

mesmo, por meio da PEC 29, dez por cento da receita 

para a saúde pública. Ou seja, a nossa luta era: saúde 

mais dez. Rodamos o Estado por vários municípios 

apanhando assinatura de apoio a esta proposta de 

emenda constitucional, que chamávamos PEC 29. Ao 

que assistimos? Foi feita a PEC de outra forma. Os 

Estados têm que destinar doze por cento no mínimo 

para o financiamento da saúde. Os municípios, vinte 

e cinco, e a União, nada. Não se pode fazer uma 

saúde pública boa, de boa qualidade. Hoje só se fala 

de saúde de qualidade. Na verdade, não se qualifica o 

substantivo. Quando se fala qualidade, subentende-se 

qualidade boa. Mas pode ser qualidade ruim também. 

Então isso é uma questão de português. Não é 

questão de outra coisa, a não ser isso.  
A nossa querida Deputada Eliana Dadalto 

tocou no assunto do terceiro setor, que tem sido a 
nossa luta e a de S. Ex.

a
 também. Quase ninguém fala 

no terceiro setor e é o que mais trabalha neste País 
como missionários, voluntários, abnegados, salvando 
vidas. A relevância econômica do terceiro setor é 
enorme, já que trabalha com cinco por cento do PIB 
nacional, ou seja, aproximadamente duzentos e 
sessenta bilhões de movimentação financeira no País. 
Mais de vinte milhões de pessoas atuam diretamente 
no terceiro setor em nosso País, num total de 
duzentas e noventa e duas mil instituições sociais. 
Desde 1995, o terceiro setor foi um dos que mais 
cresceram, alcançando um índice de sessenta e cinco 
por cento. Sabem por que, de 1995 para cá, houve um 
crescimento do terceiro setor de sessenta e cinco por 
cento, Senhora Deputada Eliana Dadalto, presidenta 
competente da Comissão de Assistência Social? 
Ocupando o espaço que o poder público não ocupa! 
Então, esses abnegados, essas duzentas e noventa e 
duas mil instituições fazem esse trabalho do terceiro 
setor. 

Vou citar algumas. Naturalmente me 

esquecerei de muitas outras: Apae; Pestalozzi; 

Expenha; Acacci; Instituto Luiz Braille; Unicep, 

União dos Cegos Dom Pedro II, de Vila Velha; o 

pessoal que trabalha com Alzheimer; Amaes, dos 

autistas; HIV, inclusive dia 1.º de dezembro é o Dia 

Mundial de Combate á Aids; Hepatites Virais, que o 

Adauto capitaneia, enfim, uma série de instituições.  

Pedi ontem ao governador do Estado para 

criar uma subsecretaria, um departamento ou uma 

sala. S. Ex.ª falou: Estamos numa situação difícil, 

econômica, no momento. Continua discutindo isso e 

vamos ver no ano que vem o que podemos fazer. Mas 

é preciso que esse pessoal tenha um endereço; que 

tenha uma sala com três cadeiras e uma mesa para 

orientar. Ainda mais que a lei que acabou de ser 

aprovada no ano passado, como já dito aqui, a Lei n.º 

13.019/2014, veio para organizar essas subvenções. 

Mas ao mesmo tempo vai dificultar, porque essas 

ONGs estão todas desorientadas, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. Não temos um local para capacitar 

essas pessoas.  

Então, a nossa Frente Parlamentar do terceiro 

setor nada mais, nada menos é para ajudar essas 

pessoas. Tenho certeza que a Deputada está 

ajudando. Queremos mais colaboração no sentido de 

fazer com que essas pessoas possam se capacitar para 

atender naturalmente o terceiro setor.  

O Senhor Deputado Sergio Majeski falou um 

pouco desta tribuna e falarei rapidamente sobre a 

concessão do pedágio. Queria dar só uma pequena 

contribuição.  
Newton Braga escreveu há muitos anos 

Histórias de Cachoeiro. O primeiro pedágio deste 
Estado, Senhor Deputado Bruno Lamas, foi em 
Cachoeiro de Itapemirim. E a ponte de Cachoeiro, 
que chamávamos de Ponte de Pau, e tinha outra de 
ferro, foi inaugurada em 1920. Só que da seguinte 
forma: As pessoas para atravessarem a ponte 
pagavam o pedágio. Vou dar o preço dos pedágios: 
Pessoa calçada, 60 réis; ida e volta, 100 réis. Por que 
pessoa calçada? Porque o pessoal andava descalço e a 
pessoa calçada gastava mais a ponte de madeira. 
Gado vacum, 120 réis; mais de um, 100 réis; aves 
tocadas ou conduzidas em jacás, caixões ou capoeira, 
20 réis; carro de eixo fixo carregado, 1000 réis; carro 
de eixo fixo vazio, 600 réis; carro de eixo móvel 
carregado, 1500 réis; vazio, 700 réis; carroça de duas 
rodas carregada 500 réis; vazia, 200 réis; carrinho 
liteira ou tílburi de duas rodas, 500 réis; carrocinha 
de pão 500 réis; pipa rolada cheia 160 réis; vazia, 80 
réis; café ou qualquer outro gênero quando não 
transportado nos veículos já mencionados, de cada 10 
quilos ou litro ou fração, 10 réis. 
 A travessia na ponte foi cobrada até o ano de 
1920, quando foi franqueada gratuitamente ao 
público. Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, foi 
cobrado pedágio até pagar a ponte. Primeiro 
construíram a ponte, depois pagaram o pedágio, e 
depois que pagaram o pedágio a ponte foi 
franqueada.  

A praça tinha o nome de Coronel Silveira, 

que não tem nada a ver com este Silveira, porque não 

tem pai nem mãe, nenhum parente político e que 

pudesse me patrocinar qualquer tipo de campanha. 

(Muito bem!) 

A SR.ª PRESIDENTA  - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  Informo que os Senhores Deputados 

Raquel Lessa e Freitas, como oradores inscritos, 

inverteram a ordem de inscrição.  

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, pois sou a próxima oradora 

inscrita (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALATO - PTC) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento e concedo a palavra à  

Senhora Deputada Raquel Lessa, oradora inscrita.  

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD - Sem 

revisão da oradora) -  Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, equipe da TVAles 

e servidores desta Casa, hoje quero falar um 

pouquinho sobre uma matéria veiculada nos grandes 

jornais do Estado do Espírito Santo, que mostra a 
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lista das cinquenta melhores escolas deste Estado.  

 Ontem, o Senhor Deputado Bruno Lamas me 

citou em seu comentário sobre a nossa cidade São 

Gabriel da Palha. Quero parabenizar as cinquenta 

escolas citadas, vinte e cinco da Grande Vitória e 

vinte e cinco escolas do interior do Estado. Das 

escolas do interior, São Gabriel da Palha tem sete 

escolas incluídas nas vinte e cinco. Das cinco 

primeiras, temos três de São Gabriel da Palha.  

Gostaria de falar o nome das escolas: 

E.E.U.E.F São Salvador, E.E.U.E.F Fazenda Lovo, 

E.E.E.F Bairro Boa Vista, E.E.E.F.M Vera Cruz, 

E.E.U.E.F do Córrego Araras e E.E.E.F do Córrego 

Queixadas. 

Ter três escolas entre as cinco melhores do 

Estado nos deixa muito orgulhosa, porque sabemos 

da dedicação e do amor dos professores. Para fazer 

educação é preciso fazer com amor e esses 

professores estão de parabéns. Parabéns aos 

professores, aos diretores, aos nossos queridos 

alunos, à equipe pedagógica que também é de grande 

importância e a todos que trabalharam nessas escolas.  

Na semana passada andamos bastante. E na 

quinta-feira, o Senhor Deputado Padre Honório nos 

convidou a ir ao seu centro de reabilitação de 

dependentes químicos. S. Ex.ª começou esse trabalho 

há alguns anos, quando ainda não era deputado. 

Quando eu era prefeita, recebi a visita de S. Ex.ª, 

muito entusiasmado em começar esse projeto. É um 

projeto importante no interior de Nova Venécia, que 

visitamos. É tudo muito bem feito, tudo construído 

com muito amor: a casa, todo o centro, a parte de 

lavoura e a parte de animais. Então, em cada passo 

que S. Ex.ª mostrava, víamos o amor e a dedicação 

em primeiro lugar.  

Como as drogas não escolhem classe social, 

elas estão invadindo nossas famílias, entrando em 

nossas famílias. Há poucos dias ouvi o depoimento 

de uma mãe de classe média, falando: Raquel, não sei 

mais o que fazer. Estou me sentindo impotente diante 

das drogas. Estou com um filho envolvido em drogas 

e não sei mais o que fazer. É desesperador ouvir o 

depoimento de uma mãe, de um chefe de família, de 

um pai, de um irmão, tentando tirar as pessoas das 

drogas.  

Então, Senhor Deputado Padre Honório, faço 

uma convocação para que todos os Senhores 

Deputados possam ir até o local e conhecer o projeto 

desse centro de reabilitação de dependentes químicos. 

Que possamos ir ao nosso querido Governador, pois 

sabemos da sua sensibilidade. Quem sabe esse centro 

não seja um exemplo para o Estado do Espírito 

Santo. Sempre falo que podemos fazer um tratamento 

com relação às drogas, mas podemos fazer também 

um tratamento espiritual, porque precisamos cuidar 

do interior de cada dependente químico.  

 O Senhor Deputado Padre Honório nos 

mostrava com toda aquela empolgação e falava: - 

Raquel, é aqui que queremos recuperar o 

dependente, fazer a recuperação física do vício e 

também a espiritual, para que ele saia fortalecido 

para o nosso convívio. Ele precisa estar recuperado 

e espiritualmente fortalecido. 

 Portanto, Senhor Deputado Padre Honório, 

parabéns. Temos certeza que esse projeto será um 

sucesso e que será de todos nós. V. Ex.ª pode contar 

com a Senhora Deputada Raquel Lessa.  

 Visitamos também o hospital Doutor 

Fernando Serra, de São Gabriel da Palha, que já foi 

referência em nossa região e que hoje conta com 

setenta leitos. Como o Senhor Deputado Doutor 

Hércules falou, hoje é o Dia do Hospital e esse 

hospital está passando por dificuldades financeiras, 

com algumas dívidas. A situação não é diferente do 

retrato dos hospitais do Estado do Espírito Santo e do 

Brasil, todos estão passando por uma situação difícil. 

Esse hospital já foi referência e temos muito carinho 

por ele. A população de São Gabriel da Palha precisa 

de um hospital fortalecido, humanizado e mais 

equipado.  

Fazemos um apelo ao nosso querido 

Governador Paulo Hartung e ao Doutor Ricardo de 

Oliveira, nosso Secretário de Saúde. Há três anos já 

existe um projeto de reforma e ampliação desse 

hospital. É um projeto de quase quatro milhões de 

reais e está na Secretaria da Saúde. Queríamos contar 

com o apoio do Governador para que esse projeto 

saia do papel e para que ele possa fazer parte da 

realidade de São Gabriel da Palha, porque precisamos 

atender o nosso povo na saúde.  

O nosso povo está sofrido na saúde e não 

aguentamos mais mandá-lo para Colatina e para 

Vitória. Nesse hospital, poderíamos atender não 

apenas São Gabriel da Palha, mas Águia Branca, Vila 

Valério, Governador Lindenberg e São Domingos do 

Norte. Seriam cinco municípios atendidos e ele seria 

um polo da nossa saúde.  

Governador, temos muitas obras que são 

muito importantes para São Gabriel da Palha, como a 

galeria dos bairros Santa Helena e Boa Vista, onde 

tivemos a visita do João Coser. No entanto, a obra 

mais importante para aquele município seria 

reformar, ampliar e equipar o hospital Doutor 

Fernando Serra. Essa seria a obra que mais atenderia 

à população de São Gabriel da Palha. Esse é o pedido 

que fazemos ao Governador Paulo Hartung e seria a 

obra mais importante de São Gabriel da Palha.  

É na saúde que vemos nossa fragilidade e que 

nos sentimos impotentes. É por isso que fazemos, 

nesta Casa, um apelo ao Governador Paulo Hartung e 

ao Secretário Ricardo de Oliveira: vamos resolver o 

problema que está nessa secretaria há quase três anos. 

Faço esse apelo como Deputada Estadual. Preciso 

que esse hospital funcione e que tenha um 

atendimento humanizado para a população da nossa 

região. 

Visitamos também o hospital Silvio Avidos 

em Colatina. É um hospital que também é referência 

para a nossa região em traumas e em cirurgias 
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ortopédicas.  

Muito obrigada a todos. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Findo o tempo destinado a 

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

convoco os Senhores Deputados para a próxima, 

ordinária, amanhã, dia 15 de julho de 2015, para a 

qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 295/2015; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 11/2015; discussão única, 

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

296/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o
 183/2015; discussão 

se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 

5.º, do Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.
os

 

280/2014 e 190/2015; discussão especial, em 3.ª 

sessão, das Propostas de Emenda Constitucional n.
os

 

09/2015, 11/2015 e 12/2015; discussão especial, em 

3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 155/2015, 

193/2015, 196/2015,  223/2015 e 247/2015; 

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

Resolução n.º 39/2015 e  40/2015; discussão especial, 

em 2.ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional 

n.º 10/2015 e discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 144/2015 e 213/2015. 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 

os Senhores Deputados  Cacau Lorenzoni,  Rodrigo 

Coelho e Theodorico Ferraço.  

 
 

SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 

DE JULHO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno Lamas, 

Doutor Hércules, Edson Magalhães, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, Marcelo 

Santos, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Sandro Locutor e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Invocando a 

proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e, a 

convite do Presidente, assume a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Padre 

Honório)  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Convido o Senhor 

Deputado Padre Honório a proceder à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Padre 

Honório lê Mateus, 11:25) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Convido o Senhor 

2.º Secretário a proceder à leitura da ata da 

sexagésima terceira sessão ordinária, realizada em 14 

de julho de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Da 

Vitória) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Aprovada a ata 

como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

 

OFÍCIO N.º 693/2015 

 

Vitória, 13 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o, solicitamos a V.Exa. o 

uso da Tribuna Popular para ser utilizada pela Sra. 

Franceline de Aguilar Pereira, Coordenadora para 

Assuntos Institucionais do Instituto Nacional de 

Tecnologia Preventiva,  para discorrer sobre ”O uso 

do Botão do Pânico como mecanismo de fiscalização 

do cumprimento das  medidas protetivas de urgência 

deferidas em favor de mulheres vítimas de violência 

Doméstica e Familiar amparadas por medidas 

protetivas de urgência”,  no dia 14 de setembro do 

corrente ano. 

 

Atenciosamente, 
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LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

Vice- Presidente da ALES 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Defiro. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 161/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Projeto de Lei n.º 115/2015, que “Proíbe os postos de 

combustíveis de continuarem a abastecer os veículos, 

após acionada a trava automática de segurança da 

bomba de abastecimento”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.393, de 13 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 162/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Projeto de Lei n.º 139/2015, que “Reconhece o 

Distrito de São Pedro do Itabapoana, localizado no 

Município de Mimoso do Sul, como a Capital 

Estadual da Sanfona e da Viola”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.394, de 13 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 168/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, encaminhamos os autógrafos de leis, em 

anexo, que foram sancionados e transformados em 

Leis, referentes ao período de dezembro de 2014 a 

abril de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 169/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Projeto de Lei n.º 189/2015, que “Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras 

providências”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.395, de 14 de julho de 2015. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Ciente. Arquive-

se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 163/2015 
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Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Gilsinho Lopes, por meio do Requerimento n.º 21, 

de 2015, ao Secretário de Estado de Justiça, 

conforme documentos em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  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 164/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Sérgio Majeski, por meio do Requerimento n.º 39, 

de 2015, ao Secretário de Estado da Educação, 

conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) -  Ciente. Ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski 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 165/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento n.º 

97/2015, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, 

conforme documentos em anexo. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  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 166/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Sergio Majeski, por meio do Requerimento n.º 74, 

de 2015, ao Secretário de Estado da Educação, 

conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Ciente. Ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski 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 167/2015 
 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento n.º 98, de 

2015, ao Secretário de Estado da Educação, conforme 

documentos em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Ciente. Ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas por cópia. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.º 18/2015 

 

Altera a redação do art. 229 da 

Constituição Estadual. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º - O art. 229 da Constituição Estadual 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 229. Aos maiores de sessenta e 

cinco anos e aos menores de cinco 

anos de idade, e às pessoas com 

deficiência é garantida a gratuidade 

no transporte coletivo urbano, e no 

Transporte Rodoviário 

Intermunicipal mediante a 

apresentação de documento oficial de 

identificação e, na forma da lei 

complementar de iniciativa do Poder 

Executivo, em cujo texto constará 

parâmetros necessários para a 

habilitação do deficiente ao 

benefício, especialmente em relação 

ao grau de sua capacidade física, à 

condição financeira de sua família e à 

limitação do uso da gratuidade.” . 

 Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

 Palácio Domingos Martins, 10 de julho de 

2015. 
 

BRUNO LAMAS 

SERGIO MAJESKI 

DA VITÓRIA 

NUNES 

PASTOR MARCOS MANSUR 

PADRE HONÓRIO 

GILSINHO LOPES 

ENIVALDO DOS ANJOS 

FREITAS 

SANDRO LOCUTOR 

AMARO NETO 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Junte-se à Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 006/2014. 

 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 298/ 2015 

EMENTA: 

 

Cria o sistema estadual de prevenção 

ao roubo e ao comércio ilegal de 

bicicletas no estado do espírito 

santo, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - Fica criado o Sistema Estadual de 

Prevenção ao Roubo ou furto e ao Comércio Ilegal de 

bicicletas no Estado do Espírito Santo; 

 

 Parágrafo Único: O Sistema de que trata o 

caput deste artigo será desenvolvido através das 

seguintes ações: 

 

I - estímulo à identificação, pelos 

proprietários das bicicletas; 

 

II - divulgação da importância da 

identificação das bicicletas; 

 

III - redução do índice de roubos e 

furtos ocorridos no Estado do 

Espírito Santo; 

 

IV - facilitação para a comunicação 

de roubos, extravios e furtos de 

bicicletas. 

 

V - estímulo e divulgação da 

importância da utilização de chip 

rastreador (GPS) instalado no quadro 

da bicicleta. 

  

 Art. 2º - Os estabelecimentos que 

comercializam bicicletas deverão fazer constar nas 

notas fiscais de compra o número de série, de forma a 

identificar o produto adquirido. 

 

 Parágrafo Único: A obrigação de que trata o 

caput deste artigo também se aplica à pessoa física no 

ato da venda para terceiros, devendo emitir um recibo 

onde conste o número de série da mesma. 

 

 Art. 3º - A Secretaria de Estado de 

Segurança, responsável pelo combate a roubos e 

furtos, deverá, entre outras atribuições: 
 

I - criar um setor específico para 

concentrar os registros referentes a 

delitos que envolvam bicicletas; 

 

II - Publicar, mensalmente, boletim 

estatístico dos registros realizados, 

contendo a data, a hora e o local com 

maiores incidências dessas infrações; 
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III - administração e manutenção de 

cadastros de bicicletas roubadas e 

recuperadas. 

 

 Art. 4º - Os registros de ocorrência de roubo 

ou furto, elaborados pela Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo, passam a ter campo próprio 

denominado "Roubo/Furto de Bicicleta". 

 

§ 1° - Os registros de ocorrência de que 

tratam o caput deste artigo devem conter informação, 

sempre que possível, do número de série da bicicleta, 

marca, modelo e cor. 

 

 § 2º - A ausência do número de série não 

impedirá o registro da ocorrência. 

 

 Art. 5°. Para fins do disposto no inciso II, do 

art. 3º desta Lei, as informações sobre o número de 

ocorrências decorrentes de furto ou roubo de 

bicicletas deverão constar no banco de dados 

divulgado regularmente pelo Instituto de Segurança 

Pública. 

 

 Art. 6º - O órgão de que trata o artigo 3º 

manterá um cadastro das bicicletas roubadas 

contendo o maior número de informações que 

possam identificar o equipamento. 

 

 Art. 7º - Fica criado o Cadastro Estadual de 

Bicicletas Recuperadas no Estado do Espírito Santo. 

 

 §1º - O cadastro de que trata o caput deste 

artigo conterá o número de série da bicicleta, a 

marca, o modelo, a cor, fotos e qualquer outro ponto 

de identificação das bicicletas recuperadas. 

 

 §2º - O órgão de que trata o artigo 3º desta 

Lei ficará responsável pela administração do 

cadastro. 

 

 §3º - O Cadastro Estadual de Bicicletas 

Recuperadas será de acesso público, através de sítio 

eletrônico, e deverá ser atualizado com frequência 

mínima de um mês. 

 

 Art. 8º - Deverá ser criada uma campanha 

publicitária permanente, devendo conter, entre 

outros, os seguintes pontos: 

 

I - importância de o proprietário 

manter em seu poder nota fiscal com 

número de série da bicicleta; 

 

II - importância da colocação de 

pontos de identificação exclusiva; 

 

III - importância do registro de 

ocorrência para criação dos dados 

estatísticos de que trata esta Lei. 

 Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PRP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de lei é de extrema relevância e a 

intenção é criar um sistema que facilite a 

identificação e o registro de bicicletas roubadas ou 

furtadas, além de criar mecanismos que dificultem o 

comércio ilegal das mesmas. O aumento do número 

de roubos e furtos a bicicletas tem ocupado os 

noticiários atuais e uma das maiores reclamações das 

vítimas é a dificuldade no registro dessas ocorrências, 

uma vez que não há a tipificação específica para essa 

espécie de crime. 

É importante ressaltar que a segurança 

pública é dever do Estado, naquilo que for afeto aos 

órgãos de sua competência, quais sejam a Polícia 

Civil e a Polícia Militar, nos termos do artigo 144, §§ 

4º a 7º da Constituição Federal. 

Assim, no que tange à competência estadual 

para legislar sobre a matéria, não há que se falar em 

qualquer óbice constitucional à tramitação da 

presente proposta. 

O Projeto de Lei tem por objetivo facilitar 

não só a identificação, mas, facilitar os registros de 

furto e roubo e a recuperação da bicicleta pelo 

proprietário. 

A fim de apurar, por meio de estatísticas, o 

número real de furtos ou roubos para a adequação de 

políticas de segurança no combate a esse tipo de 

delito, é preciso que os registros de ocorrência da 

Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que tratem 

de furto ou roubo de bicicleta, passem a ter campo 

subtítulo denominado "Roubo/Furto de Bicicleta". 

Importante ainda frisar que o mapeamento 

estatístico de ocorrências policiais relativas ao roubo 

ou furto de bicicletas é fundamental, já que hoje esse 

tipo de delito é classificado como furto ou roubo a 

transeunte. Assim, permitirá a localização das áreas 

com maior índice do delito. 

Entendemos que qualquer medida para 

estimular o uso desse transporte tão benéfica à saúde 

e ao meio ambiente é salutar, principalmente quando 

vem acompanhado da preocupação com a segurança 

dos cidadãos fluminenses. 

Diante do exposto, faço votos de que os 

nobres Pares, imbuídos do mesmo propósito, unam-

se na aprovação deste projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 
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 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 299/2015 

 

Institui o Programa Estadual de 

Doação de Livros - PEDLivros -  

literários e paradidáticos e dá outras 

providências 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual 

de Doação de Livros literários e paradidáticos - 

PEDLivros, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 

com o objetivo de oportunizar ao aluno do ensino 

médio da rede pública estadual acesso ao mercado 

literário, por meio de doações realizadas pela 

iniciativa privada. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, 

consideram-se livros paradidáticos aqueles 

constituídos de informações objetivas que pretendem 

transmitir conhecimento e informação abordando 

assuntos paralelos ligados às matérias do currículo 

regular, de forma a complementar os livros didáticos. 

 

Art. 2° São diretrizes do Programa 

PEDLivros: 

 

I - Incluir e envolver os órgãos e 

entidades do Estado que atuam na 

área da educação, com o objetivo de 

executar este Programa.  

 

II - empreender ações articuladas 

junto a instituições privadas com o 

objetivo de obter recursos financeiros 

que viabilizem o Programa; 

 

III - Fomentar a participação da 

sociedade, de organizações não 

governamentais e dos  próprios 

beneficiários dos Programas e das 

ações oferecidas pelo Estado, na 

formulação do monitoramento, na 

fiscalização e na gestão das políticas 

públicas; 
 

IV - adotar um sistema de 

informação habilitado a gerar 

indicadores de monitoramento que 

permitam uma avaliação pública e 

periódica dos seus resultados com a 

finalidade de constatar o êxito do 

Programa. 

 

 Art. 3° São objetivos específicos do 

programa PEDLivros: 

 

I - Articular, de forma coerente e 

eficiente, as ações e políticas 

específicas dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual 

Direta e Indireta, de forma a 

potencializar o seu impacto e 

qualificar os resultados; 

 

II - Fomentar a prática da leitura 

entre os jovens que cursam o Ensino 

Médio da rede estadual, permitindo a 

aquisição direta de obras literárias e 

paradidátidas pelos próprios alunos; 

 

III - Divulgação ampla, com a 

finalidade de receber doações para o 

regular funcionamento deste 

Programa; 

 

IV - Estimular a leitura de obras de 

autores capixabas; 

 

V - Estimular o mercado livresco. 

 

 Art. 4° O Programa Estadual de Doação de 

Livros - PEDLivros terá como sujeitos preferenciais 

os alunos cursando o ensino médio da rede pública 

estadual, os professores que lecionam a estes alunos 

e, na parte que remanesce das doações, a Biblioteca 

Pública Estadual. 

 

 § 1° O professor do público atingido pelo 

programa fará jus ao benefício de que trata a presente 

lei. 

 

 § 2° O valor que remanescer por qualquer 

motivo será utilizado para compra de livros, que 

deverão ser exclusivamente de autores capixabas, 

para compor o acervo da Biblioteca Estadual.  

 

 Art. 5° O Programa compreenderá ainda: 
 

I - A utilização de instrumentos 

financeiros, orçamentários e 

creditícios privados; 

 

II - O cadastramento das pessoas 

abrangidas por esta Lei, bem como o 

cadastro das Empresas que 

participem do Programa como 

doadoras; 

 

III - A apresentação de um plano de 

Trabalho e um protocolo de 

atendimento, com indicadores de 
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resultado e de meios que possibilitem 

a aferição das metas propostas pelo 

Programa no que diz respeito ao 

número de alunos beneficiados pelo 

PEDLivros. 
 

IV - Conceder-se-á às empresas 

doadoras um selo que certificará a 

sua participação no Programa. 
 

 Art. 6° As despesas com a execução deste 

Programa correrão por conta de doações realizadas 

por empresas privadas. 
 

 Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

 Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 
 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Programa objetiva criar 

mecanismos de incentivo ao hábito da leitura nos 

jovens. Acreditamos que a leitura possa transformar o 

ser humano.  

O conhecimento que se adquire por meio da 

leitura transcende as barreiras do conhecimento 

meramente teórico que se obtém na sala de aula. Ler, 

muitas vezes, permite ter acesso a culturas e 

costumes praticados em outras sociedades, ensinando 

a ter respeito pelas diferenças.  

A maioria das escolas investe tão somente em 

livros didáticos e literários, tornando-o de leitura 

obrigatória. Este projeto visa demonstrar a 

importância do incentivo à leitura de obras 

paradidáticas também, que podem vir a desenvolver 

um hábito para toda a vida.  

De acordo com estudos, são três motivos 

distintos que resumem a importância do hábito da 

leitura: ler por prazer, foco do Programa, permite 

desenvolver a imaginação, a escuta, enriquecimento 

de vocabulário, uma vez que permite o contato com 

linguagens diferenciadas; ler para estudar, a mais 

cobrada pelos professores; e a leitura para se 

informar, melhor meio de se informar sobre a história 

e atualidade.  

Para o corpo discente que frequenta o Ensino 

Médio, o hábito da leitura apresenta-se ainda mais 

importante em razão de que nessa fase é necessário 

manter-se ainda mais informado em virtude de provas 

de vestibulares e redações a que certamente serão 

submetidos, sem falar no mercado de trabalho que 

tende a beneficiar quem possui maior nível de escrita 

e leitura. 

Ciente dessa importância, requer o apoio dos 

nobres parlamentares para uma rápida tramitação e 

aprovação do presente projeto de Lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Publique-se. Após 

o cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania, de 

Educação e de Finanças. 

 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 300/2015 

 

Obriga os usuários de serviços de 

videomonitoramento, a qualquer 

título, a realizarem cadastramento de 

suas câmeras e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1° Os proprietários, possuidores ou 

responsáveis a qualquer título de imóveis residenciais 

e comerciais, que se utilizem dos serviços de 

videomonitoramento voltadas para logradouros 

públicos, ficam obrigados a realizar o cadastramento 

das câmeras de suas câmeras. 

 

 Parágrafo único - O cadastramento das 

câmeras de videomonitoramento de que trata o caput 

deste artigo se destinará única e exclusivamente à 

preservação da segurança, à prevenção de furtos e 

roubos, atos de vandalismo, violência e outros que 

ponham em risco a segurança da população, podendo, 

as imagens, ser solicitadas exclusivamente pelas 

autoridades competentes. 
 

 Art. 2° As pessoas de que tratam o artigo 

acima ficam responsáveis pela divulgação das 

imagens obtidas em seus respectivos aparelhos, 

submetendo-se as sanções legais. 
  

 Art. 3° Aqueles que violarem o disposto na 

presente lei sujeitam-se: 
 

I - Pena de multa; 

 

II - Perda dos equipamentos de que 

se trata este diploma até 

regularização do referido cadastro. 

 

 Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  

 

 Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

É cada vez mais frequente a utilização, em 

locais públicos e privados, de serviços de 

videomonitoramento. Na mesma medida, cresce a 

quantidade de casos em que ocorre o desvio da 

finalidade a que se destinam essas câmeras. A sua má 

utilização tem grande impacto no cotidiano das 

pessoas, seja pela exposição de um artista famoso na 

ocasião de seu óbito, seja pela publicação de 

momentos da intimidade das pessoas, situações 

claramente amparadas pela Constituição da 

República Federativa do Brasil.  

Desta feita, o presente projeto vislumbra 

facilitar a identificação dos infratores e, até mesmo 

coibir a divulgação irregular das imagens em virtude 

da facilidade para identificação do infrator, mediante 

cadastro prévio da fonte que emitiu as imagens.  

O objetivo central é impedir que esse sistema 

que é utilizado para fiscalizar ou proteger os locais 

onde é implementado seja desvirtuado e venha a 

proporcionar prejuízos à população de uma forma 

geral.  

Face o exposto, solicito o apoio dos nobres 

pares para uma rápida tramitação e aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Publique-se. Após 

o cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania, de 

Segurança e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 42/2015 

 

Consolida as normas sobre a 

concessão da ordem do Mérito “Lei 

Maria da Penha” e dá outras 

providências. 
 

Art. 1º. Fica criada na Assembleia Legislativa 

a Ordem do Mérito “Lei Maria da Penha”, que será 

concedida de acordo com o disposto nesta resolução. 
 

§ 1º A honraria de que trata este artigo será 

concedido a mulheres que se destacam na sociedade 

capixaba, por relevantes serviços prestados 

respectivamente nas áreas de: 

 

I - na defesa dos direitos e combate à 

violência contra a mulher; 
 

II - educação e pesquisa científica; 

 

III - promoção da participação 

política, associativa e atividade 

comunitária em prol da mulher; 

 

IV - profissionalização e emprego da 

mulher 

 

V - saúde da mulher; 

 

VI - atividades culturais, artísticas e 

desportivas; 

 

Art. 2º A honraria, de que trata o artigo 1º, 

será concedida anualmente, em Sessão Solene, a 

realizar-se no mês de setembro quando a Lei n.º 

11.340/2006 entrou em vigor, conhecida como “Lei 

Maria da Penha”. 

 

Art. 3º Cada um dos 30 (trinta) deputados 

membros da Assembleia Legislativa do Estado 

poderá indicar uma mulher a ser homenageada, 

especificando qual a área de atuação dentre aquelas 

mencionadas nos incisos do §1º do artigo 1º desta 

resolução. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Vitória, 08 de julho de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A Lei 11.340/06, conhecida com Lei Maria 

da Penha, ganhou este nome em homenagem à Maria 

da Penha Maia Fernandes, que por vinte anos lutou 

para ver seu agressor preso.  

 Em setembro de 2006 a Lei 11.340/06 

finalmente passou a vigorar, fazendo com que a 

violência contra a mulher deixasse de ser tratada 

como um crime de menos potencial ofensivo. A lei 

também acabou com as penas pagas em cestas 

básicas ou multas, além de englobar, além da 

violência física e sexual, também a violência 

psicológica, a violência patrimonial e o assédio moral 

 A violência contra a mulher é um problema 

social e de saúde pública que atinge todas as etnias, 

religiões, escolaridade e classes sociais. É uma 

violação de direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Por isso este tipo de violência não 

pode ser ignorado ou disfarçado. Precisa ser 

denunciado por toda a sociedade. 

 Esse projeto visa homenagear as mulheres do 

nosso Estado que se destaca nas suas atividades de 

combate a violência na comunidade, no Judiciário, 

nos órgãos públicos em geral. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Publique-se. Após 

o cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 
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Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania, de 

Segurança 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 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 43/2015 

 

Institui a comenda “Zacimba Gaba”, 

concedida pela Assembleia 

Legislativa a personalidades que se 

destacarem na luta em defesa da 

raça nega.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Fica instituída no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, 

a Comenda de Mérito Legislativo “Zacimba Gaba”, 

para homenagear personalidades que se destacarem 

na luta em defesa da raça negra, em especial, na luta 

contra a violação de direitos dos negros. 

 

Art. 2° - Serão concedidas anualmente, até 

10 (dez) Comendas a personalidades, em Sessão 

Solene da Assembleia Legislativa, a ser realizada no 

mês de novembro, podendo ser transferida para data 

oportuna. 

 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 10 de julho de 

2015. 

 

NUNES 

Deputado Estadual - PT 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O historiador, escritor e jornalista, Maciel de 

Aguiar, em seu livro “Os últimos Zumbis”, narra a 

história da princesa, escrava e guerreira, Zacimba 

Gaba. Ela foi trazida, junto a outros negros de 

Angola, África, no ano de 1690, para a região de São 

Mateus, norte do ES. 

Zacimba foi uma negra que se diferenciou 

entre os seus, por se tornar uma libertadora e líder de 

seu povo. Foi uma das precursoras das lutas dos 

negros contra o regime cruel e desumano, que levou 

muitos africanos a perderem sua honra, liberdade, 

pátria e até mesmo suas vidas.  

Preconceito mata - e muito - no Brasil. A 

discriminação por cor, gênero e orientação sexual 

ainda é um problema endêmico do país com dados 

que proporcionam um panorama triste. O preconceito 

de cor é tão sério que reduziu a expectativa de vida 

do brasileiro negro. A possibilidade de um 

adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes 

maior do que um branco, segundo uma pesquisa 

divulgada em 2013 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Pelo levantamento, a 

expectativa de vida de um homem brasileiro negro é 

menos que a metade a de um branco. O Estado do 

Espírito Santo, nesse cenário, está na segunda 

colocação no índice de mortalidade de jovens negros.  

Além disso, encontramos relatos diários de 

casos contra a população negra. Casos de humilhação 

envolvendo as mulheres negras no mercado de 

trabalho e na hora dos partos.  

Porém, esse cenário vem sendo combatido 

por homens, mulheres, organizações, grupos e outros. 

A luta está sendo feita, pois não dá para aguentar 

calados tantas opressões e pressões sociais.  

“Zacimba Gaba” existe e resiste até hoje. 

Pessoas guerreiras, que lutam em defesa da 

população negra, com lutas como pelo fim do 

femicídio de mulheres negras e pela visibilidade e 

garantia de nossas vidas, pela investigação de todos 

os casos de violência doméstica e assassinatos de 

mulheres negras, com a penalização dos culpados, 

pelo fim dos critérios e práticas racistas e sexistas no 

ambiente de trabalho, pela titulação e garantia das 

terras quilombolas, pelo fim do desrespeito religioso 

e pela garantia da reprodução cultural de nossas 

práticas ancestrais de matriz africana, entre outras 

tantas lutas.  

A História nos deu a memória de luta e 

resistência. Zacimba Gaba representa a força, 

coragem, a determinação, a luta de muitas 

personalidades de nosso Estado e país.  

Assim, reconhecendo a memória desta 

personagem e a sua representação na luta da 

população negra, e com o intuito de homenagear 

personalidades que se destacam na luta por esta 

população é que fazemos a proposição desta 

Comenda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - 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 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

157/2015 

 

Senhor Presidente: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20248
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20248
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ipea-jovem-negro-tem-3-7-vezes-mais-risco-de-homicidio,1086908,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ipea-jovem-negro-tem-3-7-vezes-mais-risco-de-homicidio,1086908,0.htm
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 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 

Esporte e Lazer, o seguinte pedido de informações: 

 

1 - Qual o atual andamento das 

obras da Praça Saudável no Bairro 

Planalto Serrano, Bloco B, no 

Município da Serra/ES? 

 

2 - Qual a previsão de entrega da 

obra devidamente concluída à 

Comunidade? 

 

 Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Oficie-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 190/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual abaixo assinado vem à 

ilustre presença de Vossa Excelência, com fulcro no 

artigo 305, I do Regimento Interno, requerer que lhe 

seja concedida licença para desempenhar missão 

autorizada durante o período de 31/07/2015 a 

08/08/2015, tendo em vista que, no citado interregno, 

o parlamentar estará representando esta Casa 

Legislativa na cidade de Seattle, Washington/EUA na 

Conferencia Legislativa da NCSL (National 

Conference of Stale Legislatures). 

Conforme o oficio em anexo nº 306/2015 da 

UNALE (União Nacional de Legisladores e 

Legislativos Estaduais) o convite se estende ao atual 

presidente Deputado Sandro Locutor a participar da 

conferencia, esse é um dos maiores eventos 

organizados pela NCSL, onde estarão presentes os 

maiores líderes, especialistas e políticos de mais de 

40 países. 

A programação se estenderá a cidade de 

Vancouver, no Canadá nos dias 06 e 07 de agosto 

onde correrão algumas visitas técnicas ao consulado, 

empresas na área de minério e ao Governo local para 

conhecermos os projetos que foram realizados no 

estado e no país. 

A participação do deputado será custeada 

integralmente pela UNALE, dispensando assim 

qualquer ônus desta Casa de Legislativa para a 

referida viagem. 

 

 Palácio Domingos Martins, 08 de julho de 

2015. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Freitas e Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de licença. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

213/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 06/2015, de autoria do Deputado 

Dr. Rafael Favatto, que acrescenta o § 5.º ao artigo 

137 da Lei Complementar n.º 46 de 31 de janeiro de 

1994 que trata da licença por gestação, lactação e 

adoção. Publicado integralmente no DPL do dia 14 

de julho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Informo aos 

Senhores Deputados que se o Parecer n.º 213/2015, 

da Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal. 

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 06/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado, contra um voto. 

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

223/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei 

n.º 125/2015, de autoria do Deputado Euclério 

Sampaio, que proíbe a exigência de Certidão 

Negativa de Débito para investidura em cargos 

públicos. Publicado integralmente no DPL do dia 

14 de julho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Informo aos 

Senhores Deputados que se o Parecer n.º 223/2015, 

da Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal. 

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

125/2015. 
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Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado, contra um voto. 

Contra um voto do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

982/2015, do Deputado Sandro Locutor, ao 

Governador do Estado, para reforma da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jesus 

Cristo Rei, situada na Avenida Padre Leandro Del 

Homo, Bairro São Francisco, em Cariacica. Lida na 

63.ª Sessão Ordinária, realizada dia 14 de julho de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Em votação a 

Indicação n.º 982/2015, lida em sessão anterior. 

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovada. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - 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 

cumprimentar o Senhor Deputado Sandro Locutor 

pela Indicação n.º 982/2015, que solicita ao Governo 

do Estado a reforma da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Jesus Cristo Rei, do bairro São 

Francisco, em Cariacica. 

Essa é uma escola que carece de investimento 

e, como foi citado ontem, é uma escola que, ao longo 

dos anos, solicita tal reforma, mas nunca alcançou 

uma reforma a contento que pudesse trazer e garantir 

a dignidade tanto aos profissionais de educação, 

quanto aos alunos e a todos aqueles que prestam 

serviço nessa unidade. 

As escolas, alvo das manifestações 

promovidas pelo secretário de Estado da Educação, 

serão reformadas. Quero, aproveitando a indicação 

do Senhor Deputado Sandro Locutor, pedir ao 

governador e ao secretário que coloque essa escola 

como prioridade, porque não tem uma reforma 

decente há mais de doze anos.  

Uma escola como aquela em uma região 

importante que é a região do bairro São Francisco 

que faz divisa com o município de Viana, atende uma 

demanda muito grande da comunidade estudantil e da 

comunidade vizinha que pode ter naquela unidade de 

ensino uma ferramenta importante compartilhada 

com toda sociedade. 

Quero, Senhor Presidente, pedir a V. Ex.ª, 

estadista que é, que encaminhe essa nossa solicitação 

para que, além da indicação, seja colocada a escola 

como prioridade nas reformas que serão feitas nas 

unidade educacionais promovidas pelo Governo do 

Estado. (Muito bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada Raquel 

Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Parabéns, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, pela brilhante 

representatividade do município de Cariacica.  

Solicito ao Senhor 1.º Secretário que continue a 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 983/2015 

 

Dispõe sobre a “Construção de Um 

Píer Flutuante para Embarque, 

Desembarque e Atracamento de 

Médias e Pequenas Embarcações, 

localizado na região da Ilha das 

Caieiras, Vitória/ES.” 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes a presente INDICAÇÃO: 

 

Criação da “Construção de Um Píer 

Flutuante para Embarque, 

Desembarque e Atracamento de 

Médias e Pequenas Embarcações, 

localizado na região da Ilha das 

Caieiras, Vitória/ES.” 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de junho de 

2015. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Famosa pela pesca, gastronomia e Cultura das 

desfiadeiras de Siri, a Ilha das Caieiras é um dos bairros 

mais antigos de Vitória.  
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Dentre suas diversas contribuições sociais, o 

bairro destacou-se ao longo dos tempos pela forte 

influência na gastronomia da capital.  

A capacidade de produção de pratos tradicionais 

inerentes à cultura gastronômica Espírito Santo, é a sua 

maior vitrine.  

Cercado de belezas naturais, a Ilha das Caieiras 

tem atraído um numero cada vez maior de turistas que 

vislumbram um forte atrativo turístico e chancelam a 

fama de “experts” no assunto quando se trata de 

Moqueca Capixaba, Torta Capixaba ou de qualquer 

outro tipo de frutos do mar.  

Com a potencialização do Turismo Náutico do 

Espírito Santo, a presente indicação desponta como forte 

fomento do turismo local, pois a construção do Píer 

acresce a capacidade de atracamento de pequenas 

embarcações, tais como, lanchas, barcos e jet sky.  

Atualmente as margens dos restaurantes 

funcionam como pequenos portos, mas a profundidade é 

um grande desafio.  

Os píers aumentariam e permitiram alcances 

maiores de profundidades de águas com um menor valor 

de investimento, considerando que não teria a 

necessidade de dragagem da área local.  

Com um numero maior de embarcações 

possuindo a capacidade de aportar na região, o comercio 

seria fomentado e o numero de turistas frequentadores 

do espaço seriam efetivamente agraciados com o 

desfrute de todo potencial local. 

  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a Indicação n.º 

983/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Aproveitem que vão 

embarcar astronautas e coloquem uma pista também 

de aterrissagem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Está registrado, Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 984/2015 
 

Dispõe sobre a “Construção de Pista 

de Atletismo em Volta do Campo de 

Futebol do Complexo Esportivo 

Kléber Andrade, no munícipio de 

Cariacica”. 

 

Senhor Presidente: 
 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, a presente INDICAÇÃO: 

 

Construção de “Pista de Atletismo 

em Volta do Campo de Futebol do 

Complexo Esportivo Kléber Andrade, 

no munícipio de Cariacica/ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de julho de 

2015. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Atletismo conta a história esportiva no 

homem no Planeta. É chamado de esporte-base, 

porque sua prática corresponde a movimentos 

naturais do ser humano: correr, saltar, lançar. Não por 

acaso, a primeira competição esportiva de que se tem 

notícia foi uma corrida, nos Jogos de 776 A.C., na 

cidade de Olímpia, na Grécia, que deram origem às 

Olimpíadas. A prova, chamada pelos gregos de 

"stadium", tinha cerca de 200 metros e o vencedor, 

Coroebus, é considerado o primeiro campeão 

olímpico da história. 

Na moderna definição, o Atletismo é um 

esporte com provas de pista (corridas), de campo 

(saltos e lançamentos), provas combinadas, como 

decatlo e heptatlo (que reúnem provas de pista e de 

campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a 

maratona), corridas em campo (cross country), 

corridas em montanha, e marcha atlética. 

O Atletismo compreende uma grande 

variedade de eventos (provas) e requer diferentes 

capacidades e habilidades atléticas de seus 

praticantes. Esta modalidade divide-se em dois 

grandes grupos de competições: provas de pista e 

provas de campo. Os eventos de pista abrangem a 

marcha atlética e as corridas, e os eventos de campo 

incluem o grupo das provas de saltos e o das provas 

de lançamentos.  

Os projetos elaborados para a construção do 

Novo Estádio Kleber Andrade, se constituíram 

através da compra efetiva em 2008, onde o governo 

do Estado do Espírito Santo acelerou o processo de 

definições de projetos e aprovações necessárias ao 

início da licitação da obra, avaliadas em mais de 100 

milhões de reais. 

Em suas características o Novo Estádio do 
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Kleber Andrade ressalta uma estrutura moderna, 

arena multiuso, que poderá ser palco de grandes 

eventos, jogos de futebol, competições de atletismo, 

sendo que, a pista de atletismo recebe marco de ser a 

primeira pista OFICIAL do Espírito Santo. 

As edificações foram pensadas com intuito 

de atender a Copa de 2014 e os jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos no Rio 2016, sendo consideradas 

oportunidades únicas para o Brasil e para o Espírito 

Santo. 

 A Pista de Atletismo de 400m e 04 (quatro) 

faixas no qual cita o projeto oficial do Novo Estádio 

Kleber Andrade não foram concretizadas, conforme 

Referência Bibliográfica e Projeto Oficial assinado à 

época pelo Atual Governador (Paulo Hartung), 

Secretário de Esportes e Lazer (Luciano Rezende), 

Secretário dos Transportes e Obras Públicas 

(Neivaldo Bragato) do Estado do Espírito Santo.  

Todo Projeto Arquitetônico do Novo Estádio 

Kleber Andrade foi desenhado e planejado por um 

corpo técnico, constituído pelos profissionais: Sheila 

Basílio e Ciro Pirondi.    

O esporte na dimensão educativa e de 

inclusão social é assegurado por lei na Constituição 

Federal, art. 217, que diz “É dever do Estado 

fomentar práticas desportivas formais e não formais 

como direito de cada um”.  

A prática de esportes citadas aqui, é essencial 

para mantermos uma vida saudável e menos 

estressante, inclinando-se para um bem estar comum 

e melhores condicionantes para toda sociedade.  

No entanto, nem sempre nos conscientizamos 

que, além disso, ele é um fator muito importante para 

ressocialização de pessoas à margem da sociedade.  

Por isso, o esporte é visto hoje como um 

processo de sucesso na busca da inclusão social, 

contribuindo com o desenvolvimento físico e motor, 

identificando responsabilidade, autoconfiança e 

integração no trabalho em grupo. 

Em contrapartida, é de suma importância 

viabilizar a construção dos recursos apontados nos 

projetos iniciais, pois se apontam como 

compromissos firmados no seio da sociedade, na 

qual, criam-se expectativas para exploração, acesso e 

demais oportunidades oriundas do empreendimento 

assinado e oficializado. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes) 

 
O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a Indicação n.º 

984/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada. 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, gostaria 

de justificar o meu voto dizendo que essa é uma 

medida importante. Agradeço ao Senhor Deputado 

Amaro Neto, nosso artista da Assembleia Legislativa, 

e parabenizo S. Ex.ª.  

Senhor Deputado Amaro Neto, agradeço-lhe 

dizendo que, na década de 90, iniciamos esse projeto. 

E o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos conhece 

muito bem essa história. Há uma foto história na 

Prefeitura de Cariacica, em que sentados estávamos 

este deputado; o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos; o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo 

Lucas; o atual senador da República, Ricardo 

Ferraço; o ex-prefeito de Vitória, atual governador, 

Paulo Hartung; e o meu pai, ex-prefeito de Cariacica, 

de quando construímos um lance de arquibancada no 

Kleber Andrade e colocamos a iluminação naquela 

época. E, aí, deu início a essa pista, que, naquela 

época também, com a falta de recurso, não 

conseguimos fazer uma pista a contento, que é 

diferente dos dias de hoje, em que o Estado pode 

muito bem construir uma pista de atletismo.  

Quero me somar ao pleito do deputado por 

meio da Indicação n.º 984, assinada pelo Senhor 

Deputado Amaro Neto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - E percebemos que Cariacica só 

tem a ganhar com essa junção de forças. O Senhor 

Deputado Amaro Neto chegando para dar uma força 

a Cariacica. Parabéns, Deputado! 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Agradeço a manifestação de V. Ex.ª.  (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Solicito ao Senhor 1.º 

Secretário que continue a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 985/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
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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: 

 

- Implantação de um polo do Centro 

Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos - CEEJA no Município da 

Serra-ES. 

 

Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda do Município da Serra, onde os jovens por 

motivo de vulnerabilidade social, e outros, 

apresentam baixa escolaridade e evasão escolar. 

Atualmente tais centros estão localizados 

apenas em quatro municípios, assim com a 

implantação do CEEJA no município da Serra, será 

possível concluir o estudo básico, melhorar o acesso 

de jovens à qualificação profissional, e 

consequentemente ao mercado de trabalho. 

Como já sabido o Município da Serra com 

553,5 km² possui 476.428 habitantes 

aproximadamente, é o município mais populoso do 

Espírito Santo, o que se torna necessário um Centro 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a Indicação n.º 

985/2015, que acaba de ser lida. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

la. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, agradeço, Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, que ora preside a sessão. 

Posteriormente farei um pronunciamento mais 

detalhado sobre o Centro Estadual de Educação de 

Jovens e Adultos, que estamos propondo para a 

cidade de Serra e que pode ser expandido para todo o 

estado. E também é uma forma de intensificarmos os 

debates sobre o fechamento em várias escolas do 

Estado das turmas do EJA. No momento oportuno 

farei, mas é uma boa possibilidade de esta Casa fazer 

um debate interessante sobre o assunto. (Muito 

bem!)  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Muito bem, Senhor Deputado 

Bruno Lamas, sempre representando com muita 

galhardia o município de Serra. 

Continua em discussão a Indicação n.º 

985/2015. (Pausa) 

Não havendo mais oradores que queiram 

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 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 986/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem 

requerer ao V. Exª., que seja encaminhada ao 

Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

PELO PROJETO CAMINHOS 

DO CAMPO, 

COMPREENDENDO A 

ESTRADA NA COMUNIDADE 

RURAL DE COSTA PEREIRA II, 

NO MUNICÍPIO DE 

MARECHAL FLORIANO, 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Tal solicitação se faz necessária, tendo em 

vista que, a comunidade rural de Costa Pereira II não 

foi contemplada com o projeto de revestimento 

asfáltico do bairro Santa Rita, no Município de 

Marechal Floriano. Ainda, destacamos que 

determinada obra atenderá melhor a qualidade de 

vida dos moradores das comunidades circunvizinhas 

e até dos distritos e sede do Município de Marechal 

Floriano, que se utilizam do trecho para o 

escoamento agrícola. Além de beneficiar as 

comunidades locais, se for deferido o presente pleito 

para ampliação do trecho a ser pavimentado, o Estado 

estaria contribuindo com o desenvolvimento local, 

em virtude da dificuldade de locomoção em época de 

chuva, sendo que, o trajeto causa muito transtornos 

aos moradores, cidadãos capixabas. 
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A indicação vem oferecer um facilitador do 

escoamento da produção agrícola e utilizada por 

pessoas que visitam a região. É pontuado por 

pequenas propriedades, cuja renda familiar advém da 

agricultura e pecuária. Além, desses pequenos 

produtores, citamos os médios produtores agrícolas 

localizados neste trecho, que necessitam de uma 

estrada pavimentada para melhor geração de renda, e 

inclusive gerando impostos ao Estado. Podemos citar 

as Hortaliças Trarbach; Raasch; Saith; Penha e UHL, 

além da Granja Capixaba, todas geradoras de 

empregos e rendas para os moradores locais. 

A demanda é tão importante que gerou um 

abaixo assinado pelos moradores da comunidade da 

zona rural de Costa Pereira II, com 125 (cento e vinte 

e cinco) assinaturas. 

Por ser uma região com alto índice de 

precipitação pluviométrica, a estrada apresenta sérias 

dificuldades de tráfego no período das chuvas, o que 

dificulta sensivelmente a escoação da produção. 

Insta salientar que o elo entre estes trechos é 

de fundamental importância para beneficiar as 

comunidades circunvizinhas, aumentando assim, sua 

capacidade de desenvolvimento e resgatando a 

autoestima daquela população. 

A pavimentação da estrada na comunidade 

rural de Costa Pereira II, no Município de Marechal 

Floriano, iniciaria no final do asfaltamento do bairro 

Santa Rita, passando pelo bar do Dadá até o trevo do 

Tuzim, com aproximadamente 5 km de extensão, 

conforme mapa e coordenadas de GPS em anexo. 

Pavimentando esta estrada, irá contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da região, que possui 

um belo potencial agrícola e qualidade de vida a zona 

rural do Município de Marechal Floriano, 

preservando o meio ambiente e dando novas 

oportunidades para a contenção do êxodo rural. 

Destacamos a má situação do trecho em 

época de chupa através de fotos em anexo, inclusive 

com prova da difícil locomoção realizada pelo 

estudantes que dependem de transporte escolar que 

trafega pela localidade. 

Sabedor que somos, da seriedade e 

responsabilidade, que tem caracterizado a proficiente 

atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a 

atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para 

renovar protestos de elevada estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a Indicação n.º 

986/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 987/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta 

Augusta Casa Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo: 

 

“O PROSSEGUIMENTO DAS 

OBRAS DE ASFALTAMENTO 

DA RODOVIA ES-315, QUE 

LIGA BOA ESPERANÇA A SÃO 

MATEUS, PASSANDO PELO 

DISTRITO DE SANTA MARIA, 

COMUNIDADE DILÔ 

BARBOSA ATÉ ENCONTRO 

COM A BR-101, NO MUNICÍPIO 

DE SÃO MATEUS-ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 13 de julho 

2015. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A pavimentação daquela Rodovia, se faz 

necessária e urgente para tranquilizar à população do 

Norte-ES que trafega por aquela  pista. Trata-se de 

um trecho de Rodovia que totaliza aproximadamente 

50 quilômetros, sendo que a execução das obras de 

pavimentação foram divididas em dois trechos, 

cabendo a empresa distintas a execução das obras. 

O trecho compreendido entre Boa Esperança 

e a Comunidade de Dilô Barbosa, foi objeto de 

contrato com uma empresa que concluiu a 

pavimentação do trecho e já está em perfeito uso. 

Contudo, a outra parte que corresponde 

aproximadamente à metade do percurso, 

compreendida entre a Comunidade de Dilô Barbosa 

até a BR-101 em São Mateus, a empresa contratada 

fez algumas obras de reabertura, aterros e partes de 

compactação, em apenas 05 a 08 quilômetros, 

abandonando a obra e deixando a rodovia em estado 

precário de tráfego. 
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Tal paralização vem facilitando ações de 

bandidos, pois tem aumentado os assaltos a mão 

armada, o que tem deixado em pânico aquela 

população. Diante desse quadro de desespero, as 

comunidades estão se reunindo para buscar solução 

imediata para o problema, existindo possibilidade de 

manifestações com paralização de trânsito em 

rodovias. 

Assim, rogamos aos Nobres Pares que nos 

apoie nesse pleito, APROVANDO a presente 

Indicação para que seja remetida ao Senhor 

Governador do Estado, para que juntos possamos 

evitar mais transtornos à população e atender a 

demanda do povo do Norte do nosso Estado, 

sensibilizando ao Governo do Estado para que seja 

reiniciada aquela obra e o seu prosseguimento até 

inteira conclusão. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Guerino Zanon) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a Indicação n.º 

987/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 988/2015 

 

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 Assembléia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Criação de um banco de dados de 

pessoas que respondam a processos 

por violação ao direito de 

preservação da imagem.  

 

Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a Indicação n.º 

988/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 989/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, 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: 

 

- Reforma e Ampliação da Rodovia 

João Calmon, estrada que liga 

Linhares ao Município de Rio 

Bananal. Informo ainda que a 

mencionada rodovia é o único meio 

de acesso dos munícipes da região de 

Rio Bananal para o município de 

Linhares e localidades vizinhas. Vale 

ressaltar que aproximadamente 

10.000 (dez mil) pessoas transitam 

nessa rodovia diariamente. Sendo 

assim a realização desta ação levará 

maior qualidade de vida aos 

habitantes dessa região. 

 

Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual - PTC 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão a 

Indicação n.º 989/2015, que acaba de ser lida. 

(Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  
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Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 990/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, 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: 

 

- Construção de um CRAS - 

Centro de Referência da 

Assistência Social no bairro 

Movelar. O presente bairro está 

localizado na Região administrativa 

número 05 do município de 

Linhares/ES, que ainda é composta 

pelos bairros, São José, Boa Vista, 

Nova Esperança, Linhares V e 

Planalto. A mencionada região conta 

com população de aproximadamente 

40.000 (quarenta mil) habitantes, e 

com este imenso volume 

populacional nos bairros, os 

munícipes que ali habitam encontram 

diariamente dificuldades no que diz 

respeito à atenção e atendimento às 

crianças, adolescentes e pais desta 

região. Dessa forma, a construção de 

um CRAS - Centro de Referência 

da Assistência Social neste bairro 

promoverá maior qualidade de vida 

para a população, pois irá diminuir a 

procura por atendimento nos centros 

de referência dos bairros vizinhos, 

oportunizando assim aos cidadãos o 

atendimento o mais próximo possível 

de sua comunidade, o quê justifica a 

presente indicação. 

 

Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual-PTC 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão a 

Indicação n.º 990/2015, que acaba de ser lida. 

(Pausa) 

Não havendo oradores que queiram 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 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 991/2015 

 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, 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: 

 

- Construção de uma Quadra 

Poliesportiva no bairro Movelar. O 

presente bairro está localizado na 

Região administrativa número 05 

do município de Linhares/ES, que 

ainda é composta pelos bairros, São 

José, Boa Vista, Nova Esperança, 

Linhares V e Planalto. A 

mencionada região conta com 

população de aproximadamente 

40.000 (quarenta mil) habitantes, e 

com este imenso volume 

populacional nos bairros, os 

munícipes que ali habitam encontram 

diariamente dificuldades no que diz 

respeito à prática esportiva nas mais 

diversas modalidades no atendimento 

às crianças, adolescentes e pais desta 

região. Dessa forma, a construção de 

uma Quadra Poliesportiva neste 

bairro promoverá maior qualidade de 

vida para a população, pois irá 

oportunizar aos munícipes que ali 

residem o atendimento aos cidadãos 

o mais próximo possível de sua 

comunidade, incentivando a prática 

esportiva e consequentemente 

contribuir para a diminuição da 

violência na comunidade, o quê 

justifica a presente indicação. 
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Sala das Sessões, 14 de julho de 2015. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual - PTC 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão a 

Indicação n.º 991/2015, que acaba de ser lida. 

(Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Parabenizo a autora 

da indicação e digo que esse tipo de equipamento é 

prioritário para que possamos enfrentar a violência e 

as drogas. São equipamentos como esse que 

queremos, muitos deles, Senhor Presidente, no 

município de Cariacica. Queremos muitos deles, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, em todas as 

cidades capixabas.  

O Espírito Santo é um dos estados em que 

mais consomem drogas no país. O Espírito Santo é 

um dos estados que têm a maior população carcerária 

de traficantes e de ligação ao tráfico, associação a ele. 

O Espírito Santo pode enfrentar a violência e as 

drogas a partir de ferramentas como essa. Como dizia 

minha falecida avó: cabeça desocupada, oficina do 

demônio. Ocupar as cabeças dos jovens por meio do 

esporte, com uma quadra poliesportiva, Senhor 

Presidente, que possa garantir o acesso do jovem ao 

esporte, que possa garantir não só ao esporte, mas 

também à cultura, ao lazer. Que possa garantir, 

Senhor Presidente, ações de enfrentamento à droga e 

à violência.  

Por mais que pareça simples o que estou 

dizendo, digo a V. Ex.ª que a cada dia que passa mais 

uma família tem um dependente químico, mais uma 

família tem um dependente químico que está, hoje, se 

somando à população carcerária. Mais uma família 

tem um viciado em drogas ilícitas que cometeu um 

crime, que banalizou a vida. Precisamos enfrentar 

isso, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. Entendo 

que uma ferramenta como equipamentos esportivos, 

quadras, campos de futebol, oferecendo, também, 

teatro, lazer, uma educação de qualidade, onde 

tenhamos uma estrutura física da unidade de ensino, 

mas também um salário digno aos profissionais e 

capacitação. Capacitá-los também é uma forma de 

enfrentar a violência e as drogas.  

É claro que não apenas isso bastará, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. As famílias também 

têm que assumir sua responsabilidade. A família, não 

abrindo mão, também, do papel do Estado, que cobra 

e hoje discute amplamente no Congresso Nacional a 

redução da maioridade penal, tem que fazer cumprir 

as leis que eles mesmos criaram, que nós mesmos 

criamos nesta Casa: Os direitos humanos. Garantir 

que a Constituição seja cumprida à risca e que 

garanta ao menor educação, saúde. Que garanta ao 

menor lazer, cultura. Que garanta ao menor o direito 

que ele tem e que lhe está sendo cerceado pelos 

governantes.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Muito bem, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, pela sensibilidade em 

relação a este tema tão fundamental para a nossa 

sociedade. Parabéns.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Sugiro a V. Ex.ª, 

ouvindo o Plenário, com a anuência da Mesa 

Diretora, de V. Ex.ª e do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que possamos suprimir a fase das 

Comunicações com o objetivo de acelerar a votação 

dos projetos constantes da Ordem do Dia. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Sei que é regimental, mas 

faço um registro antes de submeter ao Plenário. 

Cheguei mais cedo, às 8h12min, para que eu pudesse 

fazer o registro.  

Solicito encarecidamente, primeiro, ao líder 

do Governo que retire o requerimento porque todos 

estamos dispostos a ficar até o final da sessão e até 

fazermos uma sessão extraordinária, se precisar. 

Cumpriremos a nossa agenda com o governador do 

Estado. Mas hoje temos registros importantes a fazer 

nesta Casa e é necessário que mantenhamos a fase 

das Comunicações que é um instrumento que temos 

para fazer os anúncios importantes, tendo em vista 

que hoje é a última sessão que antecede o recesso. 

Antes de submeter ao Plenário, quero contar com a 

compreensão do Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes para que retire o requerimento feito. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Deputado Da Vitória, gostaria imensamente 

de atender ao pedido de V. Ex.ª, como atendi 

recentemente ao pedido do Senhor Deputado Marcelo 

Santos. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Que bom 

que já tem precedentes. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Mas gostaria de inverter o pedido e sugerir a V. Ex.ª 

que essas manifestações que V. Ex.ª queira fazer, 

sejam feitas na justificativa do voto. Ajudem-nos 

nesse contexto para que aceleremos as votações de 

hoje. 
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 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, está  passando o tempo.  Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, V. Ex.ª não precisa 

me pedir ajuda porque não farei isso para V. Ex.ª no 

discurso, mas tenho feito em minhas ações nesta 

Casa. 

 Hoje é a primeira que faço esse pedido 

publicamente e mantenho o meu pedido. Gostaria que 

V. Ex.ª mantivesse a fase das Comunicações e quero 

pedir a todos os parlamentares o apoio. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com todo respeito a V. Ex.ª, Senhor Deputado Da 

Vitória, não poderei atender ao seu pedido. 

Senhor Presidente, mantenho o meu pedido 

de apoio do Plenário para que possamos suprimir a 

fase das Comunicações hoje. Terei outras 

oportunidades para termos convergência de 

pensamento, Senhor Deputado Da Vitória. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - É regimental.  

Em votação o requerimento.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada a supressão, contra cinco votos.  

Fica suprimida a fase das Comunicações. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero agradecer a V. Ex.ª 

por prontamente atender às nossas necessidades. 

Terminando a fase da leitura do Expediente, 

quero fazer um registro importante. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - V. Ex.ª poderá fazê-lo na 

indicação que lerei a seguir, isto é, pode pedir a 

palavra. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Farei 

também, mas primeiro quero fazer um convite hoje 

para a audiência pública que será realizada no 

município de Muniz Freire, às 18h30min no distrito 

de Piaçu. Fazendo o convite na parte da manhã dará 

tempo para que todos daquela região possam se 

organizar, tendo em vista  que temos a TV Ales. É 

uma solicitação importante que o distrito que tem 

praticamente uma população semelhante à sede da 

região e não tem uma sede da Polícia Militar. A 

prefeitura está se esforçando por meio do prefeito 

Paulinho Mignone e a sua administração e ajudou ao 

governo do Estado, fazendo essa unidade da Polícia 

Militar e hoje estaremos lá para solicitar o comando 

do policiamento ostensivo do Sul para que acelere o 

processo de colocar o efetivo da Polícia Militar 

naquela região e conto com o apoio de V. Ex.ª, 

Senhor Deputado Presidente Pastor Marcos Mansur. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Dary 

Pagung, Marcos Bruno e Rodrigo 

Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Muito obrigado 

pelo convite, atuante Senhor Deputado Da Vitória, 

preparando-se para voos maiores.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 992/2015 

 

Dispõe sobre a Criação de “Áreas 

para Exploração do Turismo de 

Mergulho no âmbito do Estado do 

Espírito Santo.” 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, a presente INDICAÇÃO: 

 

Criação de “Áreas para Exploração 

do Turismo de Mergulho no âmbito 

do Estado do Espírito Santo.” 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de julho de 

2015. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Espírito Santo carrega forte potencial para 

o turismo de mergulho, onde a prática é pouco 

explorada. O mergulho é uma das atividades mais 

procuradas por turistas que viajam por todo Brasil em 

busca de aventura e exploração sustentável do Mar. 

Seu litoral possui 468 km (quilômetros) de 

extensão, recortado por praias, com os mais belos 

cenários do Espírito Santo, oriundos de praias para 

todos os gostos, tanto para os banhistas que desejam 

as mais tranquilas quanto para os mais exigentes 

praticantes dos esportes náuticos, como mergulho e 

pesca submarina. 

De Norte a Sul o Estado do Espírito Santo 

conta com belezas inenarráveis no qual contemplam 

paraísos litorâneos, de visões paradisíacas, 

contornando praias ao litoral que esbanja potenciais 
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ao esplendor dos caprichos naturais promovidos 

belos toques ao agraciar tais exuberâncias. 

Os municípios litorâneos capixabas, entre 

eles: Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz, 

Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Anchieta, 

Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, 

são algumas das opções fabulosas para a criação e 

exploração das atividades de mergulho e pesca 

submersa. 

As falésias litorâneas se fazem extremamente 

charmosas aos olhos de nossos turistas que 

despojados de compromissos buscam as mais 

aventureiras práticas esportivas, no qual possam 

carregar em suas mentes as lembranças inesquecíveis 

de belas paisagens e boas aventuras desprovidas 

desse belo cenário capixaba.  

A população, bem como os turistas, utiliza-se 

do litoral para a prática da pesca submarina e também 

mergulho, todos contemplativos da fauna marinha, 

sendo que, as criações de áreas de mergulho são de 

suma importância para o crescimento da modalidade 

e maior inclinação do potencial turístico da região. 

Algumas de nossas praias possuem uma rica 

diversidade de peixes tropicais coloridos, arraias e 

tartarugas, se tornando grande atrativo as diversas 

opções de mergulho realizadas em ilhas, recifes e 

naufrágios.  

Os potenciais vão ainda mais além, pois se 

somam as condições de visibilidade, mar e 

temperatura da água, permitindo mergulho constante 

em todas as estações do ano. 

Os benefícios da pratica de mergulho 

transbordam através de um planejamento consciente 

e ordenado, capaz de causar o mínimo impacto 

ambiental possível, conservando os diferentes 

recursos naturais submersos e, ao mesmo tempo, 

tornando viável a crescente prática do turismo de 

mergulho de forma sustentável e rica. 

 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Euclério Sampaio) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão a 

Indicação n.º 992/2015, que acaba de ser lida. 

(Pausa) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Que seja estendida ao Rio de 

São Francisco, que tem trinta centímetros de fundura. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR) - Não havendo oradores que 

queiram discuti-la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do 

PDT, Senhor Deputado Euclério Sampaio, na forma 

regimental peço a palavra para encaminhar votação. 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Da Vitória. 

  

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, muito obrigado, 

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur e agradeço 

também ao Senhor Deputado Sergio Majeski, até pela 

consultoria que tem me prestado de vez em quando 

do meu lado no Plenário, V. Ex.ª que é doutor em 

educação. 

Senhor Presidente, primeiro cumprimento o 

Senhor Deputado Amaro Neto e parabenizo S. Ex.ª 

pela indicação, tendo em vista que está 

acompanhando todas as demandas e necessidades dos 

nossos capixabas para criação de área de exploração 

de turismo e mergulho no âmbito do estado do 

Espírito Santo. Apoio e estamos juntos na Comissão 

de Cultura, que é bem associado ao turismo do nosso 

país. No Espírito Santo, precisamos avançar muito. 

 Aproveitando o tempo que me resta, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, - o Carlos Eduardo 

Casa Grande dará essa consultoria depois - quero que 

V. Ex.ª preste atenção porque quero parabeniza-lo e a 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Máfia do 

Guincho que está instalada nesta Casa, Senhora 

Deputada Janete de Sá, Senhor Deputado Marcos 

Bruno, Senhor Deputado Marcelo Santos e Senhora 

Deputada Raquel Lessa, tendo em vista o 

pronunciamento do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos ontem, nesta Casa, já afirmando uma 

investigação no município de Colatina.  

 O tempo é o senhor da razão. Tarda, mas não 

falha. Há tempo é necessário se aprofundar sobre a 

propriedade das empresas de guincho e que guardam 

veículos naquela cidade. Mas, mais do que isso, 

Senhor Presidente, V. Ex.ª falou o nome de uma 

empresa que recentemente chegou à nossa cidade 

com um convênio com a administração municipal. O 

nome dela é Facom. É necessário que cheguemos à 

propriedade dessa empresa e descubramos a real 

forma de convênio, de execução dos serviços, para o 

estacionamento daquela cidade. A reclamação não é 

de uma, duas, dezenas de pessoas. É de centenas, 

milhares, procurador Fernando Silva, que é morador 

de Colatina. De que forma é feita essa cobrança? O 

cidadão tem, a cada dia, se prejudicado muito mais. 

A Guarda Municipal autua e manda guinchar os 

carros se não pagarem esse estacionamento. Qual é o 

modelo? Qual edital foi criado? Qual a forma de 

contratação? Para onde esses recursos estão indo, se 

antes era praticada, a execução desses serviços, pelos 

adolescentes da Camcol, com um convênio que 

impedia que os adolescentes fossem, na maioria das 

vezes, para o mundo das drogas, da criminalidade, da 

prostituição.   

Isso revoltou a cidade, e agora esta Casa, 

com certeza, dará uma contribuição, e com o meu 

apoio. Se V. Ex.ª quiser fazer essa audiência na 
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cidade ou convocar nesta Casa, acredito que os 

empresários e as pessoas que mandaram para V. Ex.ª 

essa denúncia declararão, com transparência e com 

clareza, quem são os autores e, principalmente, as 

pessoas envolvidas também em relação a essa 

empresa, para que possamos ter a convocação de 

todas essas pessoas. Com o nosso apoio e, não tenho 

dúvida, de todo o Plenário desta Casa. Muito 

obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Na forma regimental, 

peço a palavra para encaminhar votação. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Marcelo Santos. 

  

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Como o Regimento desta 

Casa é omisso, peço a V. Ex.ª que me reconheça 

como líder das minorias.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Das minorias? 

Vamos fazer um estudo mais apurado. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Mas me reconhece neste momento? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Neste momento? 

Neste momento podemos fazer essa concessão. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Muito obrigado. 

 Eu encaminho a votação da Indicação n.º 

992/2015, do Senhor Deputado Amaro Neto,  para a 

criação de áreas para exploração do turismo de 

mergulho no âmbito do estado do Espírito Santo e 

parabenizo o ilustre autor da indicação. 

 Quero dizer que como servidor que fui do 

Ministério dos Transportes, atuando na Companhia 

Docas do Espírito Santo, fui um dos que participou 

da autorização do afundamento do navio Victory 8B, 

que hoje faz com que o Espírito Santo seja alvo da 

exploração do turismo de mergulho na região de 

Guarapari. A indicação do Senhor Deputado Amaro 

Neto faz muito sentido, até porque temos uma costa 

magnífica, pouco explorada, haja vista que o turismo 

no Espírito Santo não é um turismo que se pode   

colocar como de primeira linha, tendo em vista a 

escassez de investimento nessa área.  

 Quero também chamar a atenção do governo 

para que possamos investir melhor no turismo do 

nosso Espírito Santo, com o potencial natural que 

temos, com tudo isso que é o mar. Por exemplo, 

Senhor Presidente, temos a baía de Vitória, que 

poderia ser muito melhor explorada, inclusive 

utilizando o transporte aquaviário de passageiros, que 

pode servir para o transporte de passageiros no seu ir 

e vir para o trabalho e também pela questão turística.  

 Senhor Presidente, se faz necessário o 

atendimento desse pleito, Senhor Deputado Amaro 

Neto, a quem cumprimento e parabenizo pela 

brilhante iniciativa. Mas chamo a atenção do 

governo, principalmente na secretaria fim, que trata 

deste tema. Precisamos melhorar os investimentos na 

questão turística no estado do Espírito Santo.

 Muito obrigado, Senhor Presidente. Thank 

you. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Muito bem. You’re 

welcome.  

 Em votação a Indicação n.º 992/2015.  

 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 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 993/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Governador do 

Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, que seja 

feito através do Projeto Caminhos do Campo, o 

Asfaltamento da Estrada de Airituba, Distrito de 

São José do Calçado, até aproximadamente a 

Usina Hidrelétrica Rosal. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pavimentação da estrada de Airituba é uma 

antiga reinvindicação dos moradores e trará maior 

comodidade à comunidade, aos motoristas de 

veículos e caminhões que transitam diariamente pela 

mesma. Beneficiará diretamente aos moradores e 

produtores das comunidades da região, melhorando o 

escoamento da produção e também no transporte 

escolar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão a 
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Indicação n.º 993/2015, que acaba de ser lida. 

(Pausa)  
Não havendo oradores que queiram 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 - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, informo a 

V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido.  

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de registrar 

o aniversário da Senhora Deputada Raquel Lessa, que 

será dia 17 próximo. Como no dia 17 não tem sessão, 

a Senhora Deputada Raquel Lessa que além de muito 

querida na sua terra, São Gabriel da Palha, onde foi 

prefeita e para onde deve retornar, também é 

queridíssima nesta Casa, além de sua competência 

como Deputada, a simpatia e a beleza da Deputada 

Raquel Lessa contribui muito para elevar o nome e o 

nível desta Casa.  

Parabéns, Senhora Deputada Raquel Lessa, 

que Deus a abençoe muito! Muitos anos de vida e de 

muito sucesso sempre! 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - (PSD) - Deputado, para anotação 

aqui, qual a idade? Para efeito de anotação, qual a 

idade? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - A 

oposição fala que é mais, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, mas a situação fala em uns trinta e oito 

anos. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - (PSD) - Anotar primeiro no livro de 

ata da Assembleia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Antes de trazer 

algum assunto de menor importância, vamos tratar de 

um assunto da maior importância, que é o aniversário 

da Senhora Deputada Raquel Lessa. 

Quero também parabenizar V. Ex.ª 

antecipadamente e marcar um churrasco lá, 

Deputada. 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Como líder ad hoc 

das minorias, quero também cumprimentar a Senhora 

Deputada Raquel Lessa pelo seu aniversário, também 

reafirmar que não só nessa data a comemoração. Mas 

pela figura bacana que S. Ex.ª é, e pedindo desculpas 

por qualquer brincadeira que este e todos os colegas 

deputados fazemos; é uma figura muito legal, querida 

e amiga. Torcemos e torcemos mesmo que essa data 

se repita por muitos anos. Parabéns de coração e falo 

em meu nome e em nome de toda a bancada das 

minorias. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - (PSD) - E com os cumprimentos da 

Casa do Idoso também. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Agradeço 

a todos a manifestação. Meu aniversário é sexta-feira. 

Agradeço a todos os nossos amigos deputados o 

carinho que esta Casa sempre nos oferece; a todos os 

funcionários também da Assembleia, por quem 

somos tratados com muito carinho. Muito obrigada a 

vocês. E, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, é 

5.3, com muito orgulho! 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Senhora Deputada 

Raquel Lessa, não se sinta ofendida com esse 

comentário do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Creio que S. Ex.ª quis fazer um elogio. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Minha colocação é 

importantíssima, mas não podia deixar de ouvir esses 

elogios à nossa nobre colega Deputada Raquel Lessa. 

Presidente, está em curso no Congresso 

Nacional, uma proposta para mudar o transporte 

escolar. Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, é mais 

um massacre dos grandes empresários contra os 

proprietários de vans e de veículos escolares que 

fazem o transporte aqui. Querem unificar o sistema 

para que todo transporte escolar seja feito por meio 

de micro-ônibus. E no micro-ônibus não exigem a 

cadeirinha. E nas vans que estão trafegando ao longo 

desses anos, exigem a cadeirinha. E o Projeto de Lei 

n.º 533, que está em tramitação, prejudicará no País 

todos os transportadores escolares que têm feito um 

trabalho brilhante e que levam nossos filhos e nossos 

parentes para as escolas. 

Então, na sexta-feira, os prestadores desse 

serviço estarão fazendo um movimento, já 

comunicaram, é um movimento nacional de 

paralização das vans. Estarão na Praça do Papa, 

fazendo uma manifestação positiva, sem prejudicar 

ninguém; estacionarão os veículos e virão para a 

Assembleia Legislativa, para entregar um manifesto e 

o pedido de apoiamento dos trinta deputados desta 

Casa para, com os deputados federais e senadores, 

rebatermos e evitarmos que esse transtorno ocorra 

porque, infelizmente, sempre são Marcopolo e 

Mercedes os prestigiados e privilegiados neste 

projeto que acabará de vez com essas pessoas que 
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estão trabalhando. Se já estamos com desemprego, 

eles querem garantir o emprego; e garantir essas 

grandes empresas, tirarão os empregos daqueles que 

fazem um trabalho digno e honrado no Estado. 

Peço a colaboração de todos, pois sexta-feira, 

às 10h30min, eles virão a esta Casa, pacificamente 

entregar a cada um dos deputados o manifesto. 

Levarei ao gabinete de cada Deputado que estiver 

presente para fazer a entrega desse material.   

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Em nome da bancada 

do batom, das mulheres que tão bem representam esta 

Casa de Leis, parabenizo pelo aniversário, 

antecipadamente a Senhora Deputada Raquel Lessa, 

que tanta alegria vem trazendo aos nossos colegas 

deputados. 

Aproveito a oportunidade para informar a 

todos os ribanenses, de minha terra natal, que amanhã 

estarei no local, às 19h, fazendo a prestação de contas 

do meu trabalho desses cinco meses nesta Casa. Não 

só em Rio Bananal, mas estou passando em todos os 

municípios da região Norte. Amanhã estarei na 

Câmara Municipal de Rio Bananal. Aproveito a 

oportunidade para convidar todos os munícipes, pois 

estarei no local às 19h. Obrigada. 

Que Deus abençoe a Deputada! V. Ex.ª 

continue sempre sorridente. Cinquenta e três anos, 

mas podemos inverter, porque o espírito de V. Ex.ª é 

de trinta e cinco. Parabéns. Que Deus a abençoe cada 

vez mais! 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Já que foi suprimida 

a fase das Comunicações, farei um pedido, um 

requerimento. Ontem, o programa dirigido pelo 

jornalista Caco Barcellos, fez uma reportagem sobre 

os presídios brasileiros. É uma calamidade o que 

vimos. Assim, sugiro aos Senhores Deputados Padre 

Honório, Nunes, Da Vitória e Amaro Neto, e faço 

questão de fazer parte desta comissão, que visitemos 

os presídios capixabas e, também, o próprio presídio 

dos militares, no Quartel da Polícia Militar, para 

fazermos avaliação do sistema prisional do Estado. 

Inclusive, Senhor Deputado Padre Honório, 

pediremos documentação de licitações feitas no 

governo passado, porque posso falar do governo 

passado, o material que se usava nos presídios 

capixabas e o valor, porque é uma catástrofe total. 

Conto com a colaboração da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Diretos Humanos para fazermos essa 

averiguação.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria de falar na fase das 

Comunicações, mas como foi suprimida, convocamos 

e convidamos o pessoal de Linhares e região, 

inclusive nossa Deputada Eliana Dadalto e nosso 

Deputado Guerino Zanon, pois tínhamos fechado a 

abertura de novas vagas na escola de Formação e 

Gestão Política em função das condições de visitar 

todas as escolas, já eram vinte e uma, mas em face do 

grande trabalho do professor do Ifes de Linhares, 

muito intenso, abriremos nova turma em Linhares. 

Portanto, as pessoas que ainda quiserem se matricular 

até sexta-feira, as matrículas estão abertas, no Ifes de 

Linhares.  

Então, o pessoal do município e os que 

moram próximo ao local que quiserem participar da 

escola de Formação e Gestão Política, procure no Ifes 

o Professor Adolfo, porque estaremos recebendo 

ainda matrículas. Mais uma vez agradeço ao Ifes esta 

oportunidade.  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Hudson Leal, Doutor 

Rafael Favatto e Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Não havendo mais 

Expediente a ser lido e suprimida a fase das 

Comunicações, passaremos à Ordem do Dia. 

Antes, porém, por ser esta a última sessão 

deste semestre, nos termos do art. 60, § 4.º da 

Constituição Estadual, esta Casa necessita eleger uma 

Comissão Representativa para o recesso parlamentar, 

que ocorrerá no período de 18 a 31 de julho de 2015.  

É importante destacar que, tradicionalmente, 

fazem parte dessa Comissão o Presidente e os demais 

membros da Mesa, o Líder do Governo e os Líderes 

dos partidos. 

Assim, submeto à deliberação do Plenário o 

Ato n.º 1379/2015, que designa os membros da 

Comissão Representativa com o seguinte teor.  

Solicito ao Senhor 1.º Secretário que proceda 

à leitura do ato. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) -  

 

ATO Nº 1379/2015 

Designa membros da Comissão 

Representativa da Assembleia 

Legislativa durante o recesso 

parlamentar do mês de julho de 

2015. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais e com base 

no que dispõe o Art. 60, § 4º da 

Constituição Estadual e nas 

indicações partidárias, RESOLVE: 

Declarar eleitos os Deputados 

abaixo relacionados para comporem 

a Comissão Representativa da 

Assembleia Legislativa durante o 

recesso parlamentar do período de 

18 a 31 de julho de 2015. 
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DEPUTADO 

 

Theodorico Ferraço - DEM 

(Presidente) 

Enivaldo dos Anjos - PSD (1.º 

Secretário) 

Cacau Lorenzoni - PP (2.º 

Secretário) 

Guerino Zanon - PMDB 

Nunes - PT 

Euclério Sampaio - PDT 

Edson Magalhães - DEM 

Freitas - PSB 

Janete de Sá - PMN 

Dary Pagung - PRP  

Marcos Bruno - PRTB  

Gilsinho Lopes - PR  

Gildevan Fernandes - PV (Líder do 

Governo) 

Eliana Dadalto - PTC 

Pr. Marcos Mansur - PSDB 

Sandro Locutor - PPS  

Raquel Lessa - SD 

Erick Musso - PP 

Rafael Favatto - PEN 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 15 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em votação o Ato 

n.º 1379/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 

Publique-se. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 

Ex.ª, proferido durante o Pequeno Expediente desta 

sessão, ao Projeto Lei n.º 298/2015, de minha autoria, 

para audiência do Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Defiro o pedido de 

recurso. 

À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 

Passa-se à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 295/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 158/2015, que introduz alterações 

na lei n.º 7.000/2001, visando conceder pagamento de 

imposto diferencial de alíquotas nas aquisições de 

máquinas e equipamentos, por estabelecimentos de 

hipermercados e supermercados. Publicado no DPL 

do dia 14/07/2015. 

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, Eliana Dadalto, 

Janete de Sá, Marcelo Santos, Doutor Rafael Favatto 

e Dary Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 295/2015, que introduz 

alterações na Lei n.º 7.000/2001, visando conceder 

pagamento de imposto diferencial de alíquotas nas 

aquisições de máquinas e equipamentos, por 

estabelecimentos de hipermercados e supermercados, 

oriundo da Mensagem Governamental n.º 158/2015, 

do Exm.º Senhor Governador Paulo Hartung. 

Na sua justificativa, o projeto de lei visa, 

ainda, conceder diferimento no lançamento e no 

pagamento do imposto relativo ao diferencial de 

alíquotas, nas aquisições, inclusive na importação, de 

máquinas e equipamentos, realizadas por 

estabelecimentos localizados neste Estado, optantes 

pelo Regime Especial Unificado. 

A medida visa conceder diferimento do 

lançamento e pagamento do imposto relativo ao 

diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais 

das máquinas e equipamentos que relaciona, 

realizadas por estabelecimentos de hipermercados e 

supermercados localizados neste Estado, destinados a 

integrar o ativo imobilizado,  com utilização 

exclusiva para produção ou conservação de 

mercadoria. 

Ressalte-se, que esse segmento da economia 

tem que realizar constantes investimentos em 

máquinas e equipamentos com recursos tecnológicos 

mais avançados, para adequação de suas instalações 

às exigências da legislação sanitária, trabalhista, de 

segurança do trabalho e de direitos do consumidor, 

medida que atende aos pleitos apresentados pela 

Associação Capixaba de Supermercados - ACAPS - e 

pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito 

Santo - FINDES. 

Essa matéria, do governador Paulo Hartung, 

atende a um pleito da Acaps e da Findes e está em 

consonância com propósito do Governo de incentivar 

o desenvolvimento no Estado do Espírito Santo, 
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incentivar o setor produtivo e incentivar o comércio, 

principalmente neste momento de dificuldades 

econômicas no nosso País, de inibição da produção 

no nosso Estado e no nosso País, com índices muito 

tímidos de desenvolvimentos nesse momento.  

O governador teve uma iniciativa importante, 

porque esse setor precisa ser modernizado. A maioria 

desses estabelecimentos contribui de forma positiva 

para o Estado do Espírito Santo, gerando emprego e 

impostos. Embora possamos identificar uma minoria 

que não tem esse pensamento, essa atitude e essas 

virtudes, mas a maioria presta relevantes serviços na 

geração de empregos e desenvolvimento no Estado 

do Espírito Santo. 

Essa matéria nasce com reivindicação da 

Acaps. E quero destacar a participação efetiva do 

Senhor Deputado Sandro Locutor, que representou 

esse segmento, e já há muito tempo vem 

apresentando essa reivindicação ao Governo do 

Estado. 

Parabenizo o governador Paulo Hartung por 

essa iniciativa e o Senhor Deputado Sandro Locutor, 

que sempre lutou por essa causa. Elogio e louvo no 

mérito e relato pela legalidade e constitucionalidade 

do projeto. (Muito bem!) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Antes de o relator devolver, gostaria de fazer 

uma pergunta, porque isso está objetivando 

diretamente esses dois seguimentos. Não existe 

possibilidade de isso ser estendido a todos? Porque 

nem todos que precisam facilitar a aquisição dessas 

máquinas estão nos setores de hipermercados e 

supermercados. Tenho recebido várias reclamações 

nesse sentido, de que o custo é muito alto. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, já existem segmentos da 

indústria que são beneficiados por essa iniciativa. 

Lerei, inclusive, uma parte da justificativa, que 

deixará mais claro essa questão: (...) Os contratos de 

competitividade do setor industrial já preveem esse 

benefício, o qual, no entanto, não contempla os 

estabelecimentos de micro e pequeno porte, à 

exceção da indústria gráfica e de rochas ornamentais. 

(...)  

Ou seja, a indústria gráfica rochas 

ornamentais já são beneficiadas por esse mecanismo 

jurídico. Então, se V. Ex.ª tem alguma sugestão 

diferente, gostaria que encaminhasse ao Governo do 

Estado, que oportunamente o Governo analisará e, se 

possível, encaminhará a esta Casa para promover os 

incentivos necessários. 

Relato pela legalidade e constitucionalidade, 

que é o que me cabe.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Em discussão o 

parecer. (Pausa) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 

acrescentar uma emenda a esse projeto, para que 

fosse incluído, além de hipermercados e 

supermercados, pequenos mercados e padarias, 

porque são do mesmo segmento e não consta que 

estejam beneficiados. Portanto, gostaria de incluir, 

como emenda, pequenos mercados e padarias. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 

Senhor Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sandro Locutor.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores 

membros da Comissão de Justiça, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, relator do projeto, quanto à fala 

do Senhor Deputado Sergio Majeski registro que 

conheço este projeto desde o governo anterior, que se 

tornou uma política de incentivo dos governos.  

Existe tratamento diferenciado na lei das 

micro e pequenas empresas. Inclusive o ministro Afif 

Domingos esteve, recentemente, no auditório da 

Findes reunido inclusive com o setor das micro e 

pequenas empresas e pequenos empreendedores 

individuais. O governo federal já estabelece, na 

legislação das micro e pequenas empresas alguns 

benefícios a mais, que neste projeto, 

momentaneamente, não caberia porque tem todo um 

regramento diferenciado.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, 

posteriormente, comprometo-me com V. Ex.ª, com o 

segmento das micro e pequenas empresas do estado - 

temos uma frente nesta Casa presidida pelo Senhor 

Deputado Bruno Lamas - para apresentar esses dados 

e discutir melhor o que o Estado pode fazer. Este 

projeto já vem sendo realizado por meio de política 

de governo desde governos anteriores e compete, 

especificamente, a esse setor. E tem que ficar 

evidenciado que é para a compra de maquinários e 

equipamentos que incorporam o ativo imobilizado 

das empresas. O sistema de contabilidade é 

diferenciado; o incentivo não pode ser dado a não ser 

para bens que vão para o patrimônio, no registro 

contábil, como imobilizado. Por isso que não 

contempla.  

 

O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Muito 

obrigado, Senhor Deputado. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 
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Agradeço ao líder do Governo, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, por ter citado nosso nome. 

Temos um relacionamento muito estreito, como 

veículo de comunicação entre o setor 

supermercadista, envolvendo a Acaps, Central de 

Compras, a Rede Multi Market, e todas as outras 

redes que envolvem o setor, setor que emprega e gera 

renda importante e significativa para a economia 

capixaba.  

Felicito o governador Paulo Hartung por esta 

iniciativa. Como já disse, nos governos anteriores, do 

governador Paulo Hartung e do governador Renato 

Casagrande, esse incentivo foi mantido.  

Reitero, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, as felicitações ao governador Paulo 

Hartung por manter, num momento de crise, em que 

o País atravessa uma recessão realmente muito brava, 

além de outras crises que no momento não vale a 

pena refletir, mas que os jornais e programas de tevê 

cotidianamente demonstraram, a lamuria por que 

estamos passando no Brasil e também no cenário 

político de corrupção e tudo mais... Mas felicito o 

Governo por manter o incentivo a um setor que 

emprega e que gera imposto primordial para a 

situação econômica do Estado do Espírito Santo.  

Era pena essa citação de felicitar o Governo 

pela inciativa brilhante num momento de crise. E a 

Acaps Panshow demonstrou que o setor está 

confiante, Senhor Deputado Bruno Lamas, 

plenamente no desenvolvimento do Espírito Santo. E 

é em momentos de crise que setores importantes da 

economia se reorganizam, se qualificam melhor para 

superá-las.  

Agradeço a oportunidade de debater. Felicito, 

mais uma vez, o governador Paulo Hartung pela 

iniciativa. (Muito bem!) 

  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, parabenizo o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, presidente 

equilibrado, competente e preparado para sua tarefa, 

e parabenizo, também, o Governo do Estado. 

Na condição de presidente da Frente 

Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa 

estamos juntos: eu e os Senhores Deputados Amaro 

Neto e Sandro Locutor. 

Tivemos a satisfação de fazer, em parceria 

com o deputado Federal Helder Salomão, 

recentemente, um belo evento em parceria com a 

Frente Parlamentar da Câmara dos Deputados, 

trazendo o ministro Afif Domingos aqui no auditório 

da Findes. E lá percebemos o quanto é importante 

esse tipo de ação, esses incentivos, esses apoios 

principalmente nesse momento. Discutem, inclusive, 

a mudança no sistema de cobrança do Supersimples. 

Teremos agora um ainda mais simples. Já está em 

fase final para ser apresentado à nossa nação e vai 

beneficiar e ajudar nesse momento o micro e o 

pequeno empreendedor. Mas a minha mensagem é de 

agradecimento parabenizando o governador Paulo 

Hartung pela iniciativa. 

Terei a satisfação de divulgar a ação na 

Frente Parlamentar e dentro do segmento que temos 

uma ótima relação. São ações como essas que vão 

ajudar a superar esse momento difícil. Parabéns. 

Antecipo aqui, com muita tranquilidade e 

alegria, o voto favorável à matéria, Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

Para ter correção com a proposta do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, de acordo com o art. 86, 

parágrafo único, a emenda para ser acolhida precisa 

de apoiamento de um dos membros da Comissão de 

Justiça. Então, quero dizer que a emenda do Senhor 

Deputado Sergio Majeski tem apoiamento da minha 

parte e pode ser acolhida para ser analisada pelo 

relator.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Diante da explicação 

dada pelo Senhor Deputado Sandro Locutor sobre o 

assunto do qual está muito mais inteirado, vou 

declinar da minha proposta de emenda.  

Muito obrigado pelo apoio, Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho.  

Solicito a retirada da Emenda de minha 

autoria. 

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Defiro. 

Então, o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes não necessita de réplica. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -  
Com o relator.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) -  Com o 

relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
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Com o relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Concedo a palavra 

à Comissão de Defesa da Cidadania, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) -  Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania, Senhores Deputados Sergio 

Majeski, Padre Honório, Dary Pagung e Eliana 

Dadalto. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Defesa 

da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 295/2015 introduz 

alterações na lei n.º 7.000/2001, visando conceder 

pagamento de imposto diferencial de alíquotas nas 

aquisições de máquinas e equipamentos por 

estabelecimentos de hipermercados e supermercados. 

Relato pela aprovação da matéria, na forma 

do parecer da Comissão de Justiça, pela aprovação da 

matéria sem as emendas. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Com 

o relator.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - (PT) - Senhor Presidente, o parecer foi 

aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 

Cidadania. 

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - 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 Almir 

Vieira, Luzia Toledo, Edson Magalhães, Hudson Leal 

e Rodrigo Coelho. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.º 295/2015 introduz alterações na 

Lei n.º 7.000/2001, já foi discutido na Comissão de 

Justiça e também na Comissão de Defesa da 

Cidadania. Nosso parecer é pela sua aprovação. 

(Muito bem!) (Pausa)  
Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator.  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Com o relator.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - 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 - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão o 

Projeto de Lei n.º 295/2015. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 295/2015.  

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 Complementar n.º 11/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 159/2015, que cria 

cargos de provimento em comissão na Secretaria de 

Estado da Justiça. Publicado no DPL do dia 

14/07/2015. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
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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, Janete de Sá, Eliana 

Dadalto, Gildevan Fernandes, Raquel Lessa e Doutor 

Rafael Favatto.  

Designo para relatar o projeto a Senhora 

Deputada Janete de Sá.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, a proposta foi 

apresentada pelo Poder Executivo, pelo governador 

do estado. A Mensagem n.º 159/2015 diz: 

 

(...)tem por finalidade o 

fortalecimento do projeto “Audiência 

de Custódia” implantado no Estado 

em de 22 de junho do corrente. 

Projeto este, que foi elaborado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

e abarcado no Estado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado, Desembargador Sérgio 

Bizzotto Pessoa de Mendonça, 

auxiliado pela Juíza Gisele Souza de 

Oliveira, que enveredaram esforços 

para sua concretização, e trataram 

de estabelecer parceria com o Poder 

Executivo, ficando a cargo deste, a 

disponibilidade de espaço físico, 

recursos humanos e materiais para 

funcionamento do mesmo.  

O Espírito Santo busca constantes 

alternativas para o aprimoramento 

da política penitenciária estadual, 

sobretudo em atendimento às 

diretrizes internacionais e nacionais 

de Direitos Humanos voltadas à 

população carcerária, em que pese 

estabelecer que a pena privativa de 

liberdade deve ser a resposta penal 

reservada à prática de crimes graves 

e aplicada excepcionalmente aos 

indivíduos que demonstram grande 

periculosidade.(...) 

 

 Esse processo de audiência de custódia tem 

sido exitoso no estado de São Paulo e foi implantado 

aqui no dia 22 de junho. Estivemos, inclusive, na 

audiência que determinou a implantação, no Tribunal 

de Justiça do nosso estado, e coube, como disse bem 

o governador, ao Executivo disponibilizar espaço e 

pessoal. 

Nesse sentido, o Governo do Estado pede a 

criação de cargos comissionados para esse fim, para 

poder contribuir com as audiências de custódia, que 

visa determinar o uso da tornozeleira e não o 

indiciado ser retido no sistema penitenciário, mas 

ficar em observação com a tornozeleira, devido ao 

nível de gravidade ou não do seu caso.  

 E, nesse caso, o Governo pede a criação de 

três cargos de chefe de Departamento de Assistência 

Social; três cargos de chefia de Departamento de 

Psicologia, e quatro cargos de assessor jurídico do 

Sistema Penal. Serão ao todo criados dez cargos para 

atender à criação das audiências de custódia pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com 

observância do Poder Executivo. 

 Assim, relato pela constitucionalidade, 

esclarecendo a todos que nos assistem e aos 

deputados o teor da matéria. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Em discussão o 

parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com a relatora. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com a relatora. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com a 

relatora.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

à Comissão de Defesa da Cidadania, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania, Senhores Deputados Padre 

Honório, Sergio Majeski, Eliana Dadalto e Dary 

Pagung. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Defesa 

da Cidadania, este projeto já tramitou na Comissão de 

Justiça que deu parecer pela sua constitucionalidade. 

O nosso parecer é pela sua aprovação. (Muito bem!) 

(Pausa) 
Em discussão o parecer. (Pausa)  



Vitória-ES, terça-feira, 04 de agosto de 2015 Diário do Poder Legislativo - 89 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Contra o relator.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Senhor Presidente, o parecer foi 

aprovado, contra um voto, pela Comissão de Defesa 

da Cidadania.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, o meu voto tem 

uma justificativa muito clara. Vivemos um momento 

em que o Governo o tempo inteiro diz que o Estado 

está em uma situação muito difícil e muito 

complicada. Então, não entendo, porque é paradoxal.  

 Se o Estado está numa situação tão 

complicada, este não é o momento de criarem cargos. 

E, para isso, haveria de ter uma justificativa muito 

importante, algo que fosse fundamental para este 

momento.  

 Então, o meu voto contrário se deve a esse 

fato. Como todo mundo sabe, tenho visitado as 

escolas, que estão numa penúria. Escolas em que o 

diretor coloca o papel higiênico num dia no banheiro 

e no outro não coloca. O meu voto contrário é porque 

no momento em que o Estado se encontra, num 

estado de penúria tão grande, não é o momento para 

criação de cargos. (Muito bem!)  

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Dary Pagung. 

   

O SR. DARY PAGUNG - (PRP - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Defesa da Cidadania, antes 

de justificar o meu voto, quero esclarecer que o 

parecer já foi aprovado na Comissão de Defesa da 

Cidadania. O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

gostaria de justificar o voto, mas, infelizmente, S. 

Ex.ª não votou e não tem como justificar, mas o 

projeto passará na comissão da qual S. Ex.ª é 

membro. 

O Senhor Deputado Sergio Majeski justificou 

o voto dizendo que não via o porquê do projeto de lei 

complementar encaminhado a esta Casa pelo 

governador Paulo Hartung, uma vez que estão 

faltando várias coisas no Estado. Mas justifica sim, 

presidente, Senhor Deputado Nunes. Na sua 

justificativa, o governador fala que a proposta tem 

por finalidade o fortalecimento do projeto da 

audiência de custódia. Este projeto foi discutido e 

está sendo um projeto importante para o Espírito 

Santo.  

Estive nesta semana com o senhor Leonardo, 

da Defensoria Pública, que enalteceu esse projeto. É 

um projeto que garante a todos os presos a presença 

do juiz, da Defensoria Pública, do Ministério Público. 

O projeto foi elaborado no Conselho Nacional de 

Justiça e abarcado no Estado do Espírito Santo pelo 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

desembargador Sérgio Bizzotto, auxiliado pela juíza 

Gisele Souza de Oliveira, que envidaram esforços 

para sua concretização. Então, para colocar esse 

projeto de audiência de custódia em prática, 

realmente é necessária a criação de alguns cargos.  

No anexo I, fica criado o chefe de 

Departamento de Assistência Social, três cargos no 

valor de mil, oitocentos e vinte e seis reais; chefe de 

Departamento de Psicologia, três cargos; e assessor 

jurídico do sistema penal, quatro cargos. Para que 

esse projeto tenha sucesso e benefício é preciso 

realmente que sejam criados, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, esses cargos. Então, justifica sim.  

Temos que, primeiramente, parabenizar o 

presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador 

Sérgio Bizzotto, a juíza que acompanhou e o 

Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo 

Hartung, que colocaram em prática esse projeto no 

nosso Estado. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

à Comissão de Segurança para que esta ofereça 

parecer oral ao projeto.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DA VITÓRIA - PDT) - Senhor Presidente, na 

ausência do Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

Presidente da Comissão de Segurança, na forma 

regimental assumo a presidência e convoco seus 

membros os Senhores Deputados Gilsinho Lopes, 
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Erick Musso, Almir Vieira e Gildevan Fernandes.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

  

O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Segurança, muito obrigado 

por nos prestigiar com a relatoria deste projeto 

importante para o Estado do Espírito Santo.  

Quando foi criada a audiência de custódia, 

estivemos junto com o representante de outro estado 

da federação e com o presidente Sérgio Bizzotto, e 

solicitamos que fosse criada a audiência de custódia, 

que necessita de psicólogo, de assistente social, para 

ver qual o comportamento do detento para que ele 

possa ou não ser beneficiado com a liberdade.  

Quando o cidadão ingressa no sistema ele 

fica esquecido. Com a audiência de custódia, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, ele tem audiência preliminar 

para saber se o inquérito foi montado, forjado, se ele 

é culpado ou não. Então, é ali que será alicerçado e 

para isso essas condições. Temos poucos assistentes 

sociais e poucos psicólogos no Estado do Espírito 

Santo, no sistema prisional, tanto na Polícia Civil, 

quanto da Polícia Militar. 

O que quero cobrar como relator é uma 

posição do Ministério Público, que não está 

comparecendo às audiências de custódia. Vão para lá 

o juiz, o assistente social, os policiais que vão 

conduzir, mas o Ministério Público não está. Deixo 

registrado isso, pois tenho reclamações inúmeras 

nesse sentido, que o Ministério Público não está 

presente. A Defensoria Pública está presente em 

todos os atos, mas o Ministério Público, que está 

inserido nesse projeto de audiências de custódia, não 

está.  

Senhor Presidente, relato pela aprovação do 

Projeto de Lei Complementar n.º 11/2015. (Muito 

bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DA VITÓRIA - PDT) - Muito bom, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. Parabenizo V. Ex.ª, que é 

operador de segurança pública, delegado de polícia e 

já atua neste mandato conhecendo as dificuldades da 

Secretária de Justiça. Relatou o projeto pela 

aprovação entendendo a necessidade de criação das 

mesmas funções de provimento em comissão.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DA VITÓRIA - PDT) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Marcelo Santos. 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Segurança, 

primeiramente digo que votarei favoravelmente por 

entender que a criação desses cargos para criação de 

audiência de custódia é de fundamental importância.  

Senhor Presidente Pastor Marcos Mansur, V. 

Ex.ª tem usado todo seu linguajar em português no 

exercício da presidência para fazer uma sessão 

ordinária digna e proativa, como me alertou o Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 Nós, que estamos todos imbuídos nesta 

Casa, sabemos que estamos no princípio de 

economia. O Estado, por exemplo, paralisou setenta 

por cento das obras para poder ter um caixa melhor, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

Estamos criando cargos. Por mais que 

tenham uma finalidade e sejam importantes, terá 

despesa. Mas, quero apontar receita, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. É só cancelar aquele 

contrato milionário que o Detran fez, contratando 

uma área, um pátio para colocar ferro velho por cento 

e setenta e oito mil reais por mês. Falei sobre isso 

ontem à noite com um amigo.  

Fui a um lançamento de um livro do 

delegado Marcelo Nolasco, e saindo de lá conversava 

com um amigo. Ele dizia: Marcelo, que crise! Eu 

falei para ele: Está de vaca não conhecer bezerro. E 

ele me respondeu que tem um restaurante e colocou 

anúncio para um garçom trabalhar à noite. Foram 

apresentados mais de trezentos currículos. Imaginem 

vocês. E aí, disse para ele que em plena crise o 

Detran assinou um contrato de locação de uma área 

para  

colocar ferro velho para depois ser leiloado, por cento 

e setenta e oito mil reais por mês. Aí ele falou bem 

assim: Tenho uma área - não vou nem falar o 

município - tenho uma área que alugo pelos oito mil 

dos cento e oitenta e oito por mês para colocar ferro 

velho. Para colocar o ferro velho do Detran.  

Acho isso um absurdo. Já falei com o 

presidente da comissão que investiga a máfia dos 

guinchos, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, falei 

com a Senhora Deputada Janete de Sá, que é relatora 

e vice-presidente da comissão, que façamos um 

pedido oficial ao diretor do Detran, como fizemos na 

CPI, proposto por mim, de cancelamento desse 

contrato. Mas o cara fez uma benfeitoriazinha lá. 

Indenize-o. Sai mais barato do que pagar cento e 

setenta e oito mil conto por mês por uma área para 

depositar lixo. Lixo que depois é aproveitado para 

uma indústria no estado do Espírito Santo. É uma 

vergonha! 

 Senhor Deputado Bruno Lamas, assessore-

me neste momento em que me refiro ao presidente 

desta comissão e ao magnífico presidente desta Casa, 

em exercício, Pastor Marcos Mansur.  

Pátios têm cinquenta milhões em carros 

parados. Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, cabe 

até uma ação. O Estado, a partir do Detran, está 

deixando de recolher recursos que poderiam ser 

aplicados, por exemplo, em áreas como 
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infraestrutura, saúde, educação. Se ele não promove o 

leilão, obrigado por lei que ele mesmo criou, está 

descumprindo, e aí quem é penalizado é o povo, 

porque cria-se uma nova despesa ao promover o 

aluguel de uma área de cento e setenta e oito mil reais 

por mês. 

 Senhoras e senhores, louvo o Projeto de Lei 

Complementar n.º 11/2015, que cria cargos de 

provimento na Secretaria de Estado da Justiça, com 

uma finalidade que já foi dita pelos Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes, Josias da Vitória e pelos 

demais Senhores Deputados, membros das 

comissões, mas sei que isso é uma despesa. 

Responsável que sou, e sei que todos aqui são, quero 

apontar a receita. Está saindo, mas vai entrar. É só 

cancelar o contrato do Detran. 

 É um absurdo! Fiquei fazendo conta - cento e 

setenta e oito mil vezes cinco anos. Baratinho! 

Calculem.  Para armazenar os veículos que já 

deveriam ter sido leiloados. E o leilão não custa um 

real, Senhor Presidente, para o Estado. Nada! Então, 

falei na comissão, o Detran tem que sair do discurso e 

ir para a prática. É muito bonito ir para a televisão 

dizer que é isso, isso e isso, mas na prática assinou 

um contrato que paga cento e setenta e oito mil reais. 

Cento e setenta mil conto de réis por uma área para 

colocar lixo, para colocar carro que vai para leilão. 

Não é carro apreendido, não, que o cara está lá, que o 

guarda multou, rebocou. Não! Esse já foi rebocado e 

foi para um pátio, que foi descredenciado. E o Detran 

deveria fazer o leilão, mas não fez. E aí: Qual é a 

saída? Vamos gerar mais uma despesa. Vamos 

contratar uma área. Essa área custa quanto? 

Baratinho, cento e setenta e oito mil reais por mês. 

Que legal, contrate. Não funciona. 

 Estamos gerando uma despesa, criando. 

Quero apontar a receita e a receita é cancelar esse 

contrato milionário sem nenhuma justificativa 

plausível, porque, se o Estado descumpre a lei que ele 

mesmo criou, não precisa rebocar ninguém, porque o 

cidadão também terá o direito de não cumprir a lei. 

Se o Estado não cumpre a própria lei, que obrigação 

tem o cidadão de cumprir a lei que o Estado criou?  

O contrato foi pago agora pelo segundo mês.  

 Estamos fazendo um esforço danado nesta 

Casa. Atendo sempre aos pedidos do líder do 

Governo, Senhor Deputado Gildevan Fernandes, a 

quem presto minha homenagem, assim como aos 

Senhores Deputados Erick Musso, vice-líder do 

Governo; Da Vitória, cabo da Polícia Militar e 

ouvidor-geral desta Casa; Edson Magalhães, Dary 

Pagung, Almir Vieira, Hudson Leal, Sergio Majeski, 

Nunes, Pastor Marcos Mansur, todos. Atendo aos 

pedidos de todo mundo para votar favorável ao 

interesse do Estado. Podemos divergir politicamente, 

mas quando se trata do desenvolvimento econômico e 

social do estado, todo mundo nesta Casa se une e 

vota favorável.  

 Mas um contrato que paga cento e setenta e 

oito mil reais por uma área para receber carros 

sucateados, um em cima do outro, Senhor Deputado 

Edson Magalhães, sendo que depois esse carro será 

comprado por uma empresa que fará aço, material 

siderúrgico, não tem justificativa.  

 O estado dos veículos? Sucata. Um em cima 

do outro. O armazenamento dos veículos nos pátios é 

assim, um em cima do outro. Aí alguém diz: Eu 

queria pegar meu carro de volta! Como? Tem uma 

Toyota Bandeirantes em cima do meu carro! Como 

eu vou pegar o meu carro de volta? E é para esse 

lugar que os carros vão agora, para um pátio alugado 

por cento e setenta e oito mil reais.  

 Seria cômico se não fosse trágico! Às vezes 

temos que levar isso até em tom de brincadeira para 

não exagerarmos nas palavras que gostaríamos que 

caíssem das nossas bocas.  

 Alugado há dois meses. Pedimos cópia do 

contrato, capa a capa. Não permitiremos isso.  

 Quando retornarmos do recesso, sugerirei 

fazermos uma visitar in loco àquele lugar, para 

mostrarmos onde estão sendo aplicados cento e 

setenta e oito mil reais, que não têm necessidade, 

porque o Estado deveria ter feito os leilões, a custo 

zero. O leilão quem paga é quem compra o veículo, 

não o Estado.  

 Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DA VITÓRIA - PDT) - Continua em discussão o 

parecer. (Pausa) 

  

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DA VITÓRIA - PDT) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Edson Magalhães. 

  

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Segurança, na 

verdade, não quero discutir por um tempo que 

comprometerá a pauta dos projetos, mas quero 

discutir, de forma muito sucinta, essa questão, por 

exemplo, dos veículos apreendidos.  

Senhor Deputado Marcelo Santos, com 

relação aos veículos apreendidos e aos veículos que 

vão para leilão, como em tudo neste mundo, acho que 

temos que inovar. Os procedimentos são outros. 

Temos que arranjar saídas jurídicas para esse tipo de 

procedimento atualmente.  

 Sobre o leilão, por exemplo, tenho uma 

orientação, uma sugestão, a dar. Você poderia licitar 

o pregoeiro, o leiloeiro, e com isso ele mesmo 

disponibilizar, por exemplo, um pátio para os 

veículos que seriam leiloados, evitando que o Estado 

passasse a gastar esse valor exorbitante, como V. Ex.ª 

colocou. 
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 Com relação às apreensões, não sei por que o 

veículo do cidadão não pode ser apreendido e lacrado 

em sua garagem. Seria até uma forma de 

responsabilizá-lo, dando inclusive publicidade maior 

ao condutor que tem o seu veículo apreendido.  

 São formas inteligentes de fazer política. 

Acho que o diretor do Detran é uma pessoa 

extremamente capaz, inteligente, e com certeza, no 

seu tempo, fará as modificações de que tanto o 

Detran precisa para agilizar todo o processo de 

apreensão de veículos, assim como dos veículos que 

serão leiloados.  

 Muito obrigado. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DA VITÓRIA - PDT) - Antes de colher os votos, 

quero também fazer uma reflexão sobre esse tema. A 

Secretaria de Justiça cria, especificamente neste caso, 

dez cargos, isto é, três cargos para chefe de 

departamento de assistência social; três cargos para 

chefe de departamento de psicologia e três cargos 

para assessor jurídico do sistema penal.  

Poderíamos neste Plenário também fazer uma 

fala em relação ao momento da crise econômica, 

Senhor Deputado Sergio Majeski. Mas estou nesta 

Casa há nove anos e como operador de segurança 

pública sei que o estado tem que cuidar dos seus 

problemas e a população carcerária cresce a cada dia. 

Não dá para só cumprir a regra da lei privando 

liberdade sem assistir para ressocializar as pessoas. 

Senhor Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª é 

educador e deve ter acompanhado que o Senado 

Federal aprovou, hoje, o aumento da pena para 

crimes hediondos dos adolescentes de três anos para 

dez anos. Cabe aí uma reflexão e como o tema é 

complexo ocorre muito debate. Mas o importante é o 

que não se apresenta, ou seja, foi, na extensão, 

aumentado e o estado agora tem que assistir com 

educação o adolescente não só para o ensino 

fundamental, mas também para o ensino médio. 

Olhem que seria ótimo se a regra fosse cumprida no 

seu contexto, não só na privação de liberdade, mas 

assistir de uma forma socioeducativa e também 

assistir ao detento maior de forma a ressocializá-lo e 

liberá-lo para a sociedade em condições de convívio 

social. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, essa é a 

essência da regra. Privar a liberdade para que? Tem 

que fazer cadeia, tem que ampliar, tem que contratar 

psicólogos, assistentes sociais, assistentes jurídicos, 

psicopedagogos, psiquiatras para fazer essência do 

trabalho e não só privar liberdade. Tem meu apoio. 

Tenho conversado com o secretário de Justiça sobre 

essa preocupação de S. Ex.ª. Mas o tema colocado 

neste Plenário pelo Senhor Deputado Marcelo Santos 

merece uma reflexão. Publicamente faço uma 

orientação ao diretor-geral do Detran que reflita sobre 

essa manifestação do Senhor Deputado Marcelo 

Santos porque cento e setenta e oito mil reais não são 

oito mil reais - é uma locação mensal muito cara - e 

acredito que as justificativas têm que ser apresentadas 

porque o governador Paulo Hartung tem passado a 

régua na economia do nosso estado, tem dado 

exemplo para todos os secretários, para todos os 

presidentes de autarquias, para todos os prefeitos e o 

prefeito chega lá com S. Ex.ª. 

Senhor Deputado Sandro Locutor, V. Ex.ª 

usa bem o microfone aqui, mas foi cassada nossa 

palavra na fase das comunicações, estou concluindo, 

aproveitando para falar sobre esse tema, V. Ex.ª apoia 

muito esses investimentos, falou muito aqui sobre 

também os supermercados e teve o meu voto 

favorável. É importante refletir sobre a manifestação 

do Senhor Deputado Marcelo Santos porque os pátios 

precisam ser revistos, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos e Senhora Deputada Janete de Sá, ou seja, 

precisam rever a modalidade de contratação de pátio 

em nosso estado, mas rever logo. Sabem como está 

acontecendo isso? Com esta Casa, com a CPI da 

Máfia dos Guinchos que recebeu uma missão do 

município de Colatina e vai levantar propriedade de 

autoria de quem é dono de guincho e de quem é dono 

de pátio naquela cidade. E por que suspendeu o 

contrato da Camcol que tirava os adolescentes do 

mundo das drogas? Há anos e anos desde o final da 

gestão de Dilo Binda. Substituíram por uma empresa, 

uma tal de Facom, que é uma fábrica de dinheiro no 

município de Colatina. Recebo inúmeras 

manifestações no meu gabinete. Talvez, se eu fizesse 

essa denúncia, iam falar que era politicagem até 

porque temos adversários nas cidades, temos 

adversários. É necessário, presidente da CPI, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que se tiver algum 

político envolvido na cidade com essa máfia dos 

guinchos e dos pátios que seja responsabilizado e seja 

convocado a vir depor. Peçam apoio ao Ministério 

Público e, se preciso for, indiciamento dessas pessoas 

porque nada como o tempo. O tempo é o senhor da 

razão para levantar quem usa de cargo público na 

cidade para se envolver com empresa, principalmente 

para tirar oportunidade de emprego dos nossos 

adolescentes. Era essa a reflexão que eu queria fazer. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Com o 

relator.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - A Presidência acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Segurança.  
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Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - 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 Edson 

Magalhães, Luzia Toledo, Hudson Leal, Rodrigo 

Coelho e Doutor Hércules.  

Designo para relatar o projeto a Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Finanças, o Projeto de Lei 

Complementar n.º 11/2015 é mais um ato corajoso do 

governador Paulo Hartung porque está mandando 

para esta Casa e votaremos agora a proposta que tem 

a finalidade de fortalecer o projeto de audiência de 

custódia implantado no estado em 22 de junho do 

corrente ano. Projeto este elaborado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto. 

O Estado do Espírito Santo, Senhores 

Deputados Edson Magalhães, Doutor Hércules e 

Marcelo Santos, foi o primeiro do País a implantar 

este projeto. Estávamos representando esta Casa, a 

pedido do Senhor Presidente Theodorico Ferraço, e 

ficamos realmente felizes porque nosso estado saiu à 

frente. Esse projeto vem, na verdade, acudir o que 

vimos ontem. Ninguém disse desta tribuna, Senhor 

Deputado Dary Pagung, mas ontem o programa 

Profissão Repórter, da TV Globo, mostrou os 

presídios pelo país afora, mostrou a quantidade de 

ratos. Nunca vi nada pior na minha vida. Desliguei a 

TV, não vi o programa, só vi o início. Essas 

audiências de custódia na verdade minimizarão o que 

temos de realidade em nossos presídios, quando 

temos alguém que fica no local por três anos porque 

furtou carne no supermercado e não apareceu 

ninguém para defendê-lo.  

 

O Sr. Edson Magalhães - (DEM) - Senhora 

Deputada Luzia Toledo, assisti ontem a todo o 

documentário do programa Profissão Repórter. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Não 

tive coragem. 

 

O Sr. Edson Magalhães - (DEM) - Para V. 

Ex.ª ter ideia, um dos presídios localizados na região 

Nordeste  tem setecentas e cinquenta presas, pois é 

um presidio feminino; e seiscentas e cinco presas 

estão em regime provisório. Dessas seiscentas e cinco 

presas, muitas delas deveriam ter decisão em seis 

meses ou um ano e tem gente que está no local há 

cinco anos. O sistema prisional masculino é uma 

vergonha para o nosso País. Não estamos, realmente, 

resolvendo o caso das pessoas. Não estamos. Não 

estamos olhando a questão humana. Estamos criando 

um exército de bandidos porque aquele local não 

recupera; temos que tomar conhecimento disso. 

Tenho que aplaudir a decisão do Senado ontem, que 

amplia a questão das medidas socioeducativas, 

passando o ECA até para dez anos, exatamente para 

poder derrubar a decisão retrógrada, atrasada, arcaica 

da Câmara Federal, que aprovou a redução da 

maioridade penal. O que o País precisa são de 

políticas públicas vivenciadas no dia a dia, 

principalmente, na área de educação e saúde. 

 Muito obrigado. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Quem agradece a V. Ex.ª o aparte sou eu, Senhor 

Deputado Edson Magalhães.  

Continuo a relatoria, parabenizando o Estado 

do Espírito Santo, inclusive, o nosso Tribunal de 

Justiça, na figura do desembargador Sérgio Bizzotto 

Pessoa de Mendonça, na verdade auxiliado pela 

nossa amiga, juíza Gisele Souza de Oliveira, que 

envidaram todos os esforços para concretização desse 

projeto. 

 Diz o projeto: 

 

Art. 1.º Ficam criados e incluídos na 

estrutura organizacional básica da 

Secretaria de Estado da Justiça os 

cargos de provimento em comissão, 

com suas nomenclaturas, 

referências, quantitativos e valores, 

constantes do Anexo Único desta lei 

complementar. 

 

Parágrafo único. As atribuições dos 

cargos criados no caput deste artigo 

serão estabelecidas por meio de ato 

do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 2.º As despesas decorrentes da 

aplicação desta lei complementar 

correrão por conta de dotações 

próprias da Secretaria de Estado da 

Justiça que serão suplementadas, se 

necessário. 

 

Art. 3.º Esta lei complementar entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

 E aqui também os cargos que são 

necessários: Chefe de Departamento de Assistência 

Social, três cargos; Chefe de Departamento de 

Psicologia, três cargos; Assessor Jurídico do Sistema 

Penal, quatro cargos, no total de dez cargos. 

 Somos totalmente de acordo; temos que criar 

mecanismos para que a nossa sociedade, como bem 

disse o Senhor Deputado Edson Magalhães, para que 

respeitemos a pessoa humana, para que respeitemos o 
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cidadão e a cidadã. Não é possível vermos um 

programa igual - vimos ontem, Senhor Deputado -, 

não vi todo, porque não tive coragem, e o Estado do 

Espírito Santo dá um exemplo com o Poder 

Judiciário, que chegou na frente e criou aqui esse 

programa, que não foi solicitado por qualquer pessoa, 

foi solicitado pelo CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça), e o Governo do Estado vem na mesma hora 

e cria um mecanismo para que este Estado seja mais 

cidadão. 

 Portanto, relatamos acompanhando a 

Comissão de Justiça e as demais comissões, pela 

aprovação do projeto, louvando a atitude do Senhor 

Governador Paulo Hartung, que mais uma vez está 

buscando soluções imediatas para os problemas que 

assolam este País; não assolam somente o Espírito 

Santo, assolam este País.  

A falta de humanidade que vimos ontem, no 

programa Profissão Repórter, é uma coisa de não nos 

alimentarmos no dia seguinte, porque o que se viu é 

bicho convivendo com bicho; mas são seres humanos 

dentro daquele presídio. Vimos os relatos daquelas 

mulheres. 

 Como cidadã, como Deputada Estadual, 

louvo a atitude do Governo do Estado, tanto pelo 

programa Escola Viva, que é um exemplo de atitude 

do Governo, como este projeto, também é outra 

atitude que louvo com muito prazer, porque tenho 

certeza que isso vai melhorar as condições de quem 

está preso. Só sabe quem já ficou preso; quem viu o 

que vi ontem, no Profissão Repórter, e quem conhece 

as condições dos presídios do País, sabe que temos 

que procurar mecanismos para tirá-los de lá com as 

medidas que temos condições de fazê-lo.  

 E o nosso Estado sai em primeiro lugar 

novamente. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Em discussão o parecer. 

(Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

  O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Com a relatora. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Com a 

relatora. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com 

a relatora. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Com a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - A presidência 

acompanha o voto da relatora. 

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em discussão o 

Projeto de Lei Complementar  n.º 11/2015. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Como meu terminal 

está desconectado, não tenho como registrar 

presença. Deixo publicamente registrado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho para se dirigir ao terminal 

de Campo Grande. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero dizer ao 

Senhor Deputado Marcelo Santos que o terminal de 

Campo Grande está fora de operação. Informo ainda 

aos Senhores Deputados que o terminal do Guandu 

está funcionando perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Quero fazer um 

parêntese enquanto os nobres Deputados fazem o 

registro de suas presenças.  

Comunico a esta Casa, a justificativa do 

nosso excelentíssimo Presidente, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, de sua ausência nas sessões 

ordinárias dos dias 7, 8, 14 e 15, em função do 

atestado médico, por conta de uma cirurgia feita na 

vista.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Muito bem 

justificada pelo nosso presidente. Esta Casa deseja a 

S. Ex.ª brevíssima recuperação para que esteja de 

volta cem por cento junto conosco. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Procede-se ao 

registro das presenças. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Euclério 
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Sampaio, Freitas, Gilsinho Lopes, 

Marcos Bruno e Nunes) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Bruno Lamas, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Edson Magalhães, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Gildevan Fernandes, 

Guerino Zanon, Hudson Leal, Janete 

de Sá, Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Rodrigo Coelho, Sandro 

Locutor e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Registraram 

presença vinte e dois  Senhores Deputados.  

Há quorum para votação.  

Em votação o Projeto de Lei Complementar 

n.º 11/2015.  

O presente projeto exige votação nominal.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 

votarão NÃO. (Pausa)  

   

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Na forma regimental, 

peço a palavra para encaminhar votação. 

  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Marcelo Santos. 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, o líder da 

minoria encaminha o voto Sim. (Muito bem!) 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela Ordem! Gostaria de 

agradecer ao Senhor Deputado Marcelo Santos a 

indicação para o voto Sim, informando que a minoria 

vai seguir o voto de S. Ex.ª. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Queria dizer a V. Ex.ª 

que olhando daqui de baixo o telhado de V. Ex.ª fica 

mais preto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Procede-se ao 

registro dos votos.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, comparece o 

Senhor Deputado Nunes) 

 

(Votaram SIM os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Bruno Lamas, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Edson Magalhães, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Gildevan Fernandes, 

Guerino Zanon, Hudson Leal, Janete 

de Sá, Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Nunes, Padre Honório, Rodrigo 

Coelho e Sandro Locutor; votou 

NÃO o Senhor Deputado Sergio 

Majeski) 

  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Votaram SIM vinte 

e um Senhores Deputados; votou NÃO um Senhor 

Deputado; uma abstenção do Presidente, 

regimentalmente impedido de votar. 

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 

Lei Complementar n.º 11/2015. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

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. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Erick Musso.  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP - Sem revisão 

do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, vimos um debate 

com preciosismo dos nobres deputados, mas a título 

de informação temos as audiências de custódia, hoje, 

de segunda a segunda ocorrendo no Estado. O 

impacto financeiro que este projeto dará é muito 

pouco diante do que o Estado já tem economizado no 

sentido dessas audiências.  

Temos, hoje, realizado mais de seiscentas 

audiências, com mais de trezentos detentos já 

ouvidos, com impacto de economia de mais de um 

milhão de reais por mês pelo Estado do Espírito 

Santo.  Então, isso fortalecerá a demanda de resolver 

esses problemas dessas audiências. O impacto, em 

vista da economicidade que o Estado vem fazendo, 

nos fez votar favoravelmente a este projeto. 

Agradeço a todos os nobres colegas deputados. Muito 

obrigado. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 296/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 160/2015, que dá nova 
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redação a dispositivos da Lei n.º 9769/2011, 

regulamentando o regime jurídico das terras 

devolutas, sua arrecadação e legitimação pelo Estado. 

Publicado no DPL do dia 14/07/2015.  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Senhora Presidenta, pela ordem! Requeiro 

a V. Ex.ª que também seja ouvida a Comissão de 

Cooperativismo sobre o Projeto de Lei n.º 296/2015. 

 

  A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Defiro.  

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 Gildevan Fernandes, Eliana Dadalto, 

Janete de Sá, Marcelo Santos e Dary Pagung. 

 Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo 

regimental para oferecer parecer ao projeto, acatando 

as ponderações dos Senhores Deputados Padre 

Honório, Nunes, Janete de Sá e de outros deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhora presidenta, pela ordem! Quero aproveitar o 

momento, ouvi aqui atentamente as manifestações 

dos Senhores Deputados Marcelo Santos, Da Vitória 

e outros deputados, e quero fazer coro com as 

preocupações trazidas, aos elogios e à brilhante 

atuação dos deputados componentes da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Guinchos, 

presidida pelo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

tendo a Senhora Deputada Janete de Sá como relatora 

e como membros os Senhores Deputados Marcos 

Bruno, Raquel Lessa e Marcelo Santos. 

A CPI dos guinchos tem feito um trabalho 

importantíssimo e tem o aval dos trinta deputados 

desta Casa de Leis e também do Governo do Estado, 

que desde o primeiro momento, por meio da nossa 

manifestação, se colocou à disposição para 

chacoalhar o que precisar ser chacoalhado e mudar o 

que precisa ser mudado. 

O Governo do Estado não tem interesse que 

nenhuma situação irregular persista no Detran ou em 

todas as legislações que regulem a questão do trânsito 

no Espírito Santo, a questão dos pátios ou de 

remoção de veículos. Então, todo esse trabalho é 

fruto da harmonia das instituições públicas, dos 

Poderes, com a participação de todos os deputados. 

Os deputados componentes dessa CPI da 

Máfia do Guincho merecem os nossos elogios, 

porque de forma corajosa, de forma destemida e com 

muito afinco e comprometimento público têm 

mexido na ferida que precisa mexida e indo fundo em 

assuntos que precisam ser aprofundados. 

Quero, mais uma vez, enaltecer Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, a Senhora Deputada 

Janete de Sá, a Senhora Deputada Raquel Lessa, o 

Senhor Deputado Marcos Bruno e o Senhor 

Deputado Marcelo Santos. Continuem contando com 

o espírito de colaboração, com ações de colaboração 

do Governo do Estado. 

O diretor Fabiano Contarato esteve nesta 

Casa por duas ocasiões e, se r necessário, virá mais 

vezes. Já encaminhou documentos, vai encaminhar 

mais e o Governo está disposto a revogar os atos que 

precisam ser revogados e encaminhar legislação que 

precisa ser encaminhada. Mas teremos sim, com a 

benção de Deus, a renovação em toda a legislação e 

em todos os atos, para que a sociedade capixaba seja 

cada vez mais contemplada.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o
 183/2015, do 

Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe sobre a 

notificação dos proprietários de veículos automotores 

apreendidos pelo Detran-ES e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 13/05/2015. Parecer n.º 

169/2015, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

06/07/2015. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 169/2015, da Comissão de Justiça, for 

aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 

projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 183/2015. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Na forma 

regimental, peço a palavra para encaminhar votação. 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a matéria 

em pauta fala sobre notificação dos proprietários de 

veículos automotores apreendidos pelo Detran.  

Fiquei muito satisfeito hoje, com a 

manifestação do Líder do Governo, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, que mostrou que o Espírito 

Santo, por meio das ações do Governo, está atento 

com a solução das medidas que atingirão a 

população, que de ponta a ponta neste Estado e de 

ponta a ponta nesse país, vem sendo extorquida e 

perseguida pela máfia dos guinchos, que a legislação 
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permitiu que se transformasse em verdadeira máfia. 

 Fiquei muito satisfeito também com o 

pronunciamento do Senhor Deputado Da Vitória, que 

teve a oportunidade de se manifestar nesta sessão, 

hoje, mostrando a realidade do que acontece e 

aconteceu em Colatina. 

 O Senhor Deputado Da Vitória já foi 

severamente perseguido e prejudicado eleitoralmente, 

e até moralmente, por acusações levianas, por 

acusações inverídicas de que S. Ex.ª era dono do 

pátio e do guincho que fazia toda a perseguição às 

pessoas, aos produtores e aos trabalhadores de 

Colatina. 

 Isso foi feito em um momento muito crucial 

da campanha, quando o Partido dos Trabalhadores, 

por meio do prefeito municipal de Colatina, instruiu 

seu movimento de campanha para espalhar esse boato 

com panfleto apócrifo, na intenção de colar na 

imagem do Senhor Deputado Da Vitória essa mácula 

de estar sendo dono ou interessado naquele tipo de 

serviço que explorava a população. 

 O tempo muda e o tempo explica as coisas 

que vão acontecendo e se demonstrando ao longo 

desse período. E hoje sabemos que o rotativo que está 

em Colatina é implantado pela administração do 

prefeito Leonardo Deptulski, que tirou dos 

adolescentes o direito de explorar esse 

estacionamento, cuja renda era em benefício do 

movimento deles. 

 E hoje o direito de explorar o estacionamento 

foi dado a uma empresa que ninguém sabe como 

entrou nisso, como chegou a Colatina, uma licitação 

altamente duvidosa, de um processo duvidoso. Já 

requeremos ao Tribunal de Contas que faça uma 

auditoria especial. 

 Isso custou o sentimento e muitas noites sem 

dormir das pessoas atingidas por essas manifestações 

políticas, com interesse exclusivo de denegrir a 

imagem de um, para levar vantagem. 

 Sou do Norte, e toda a região do Senhor 

Deputado Da Vitória conhece essa história como se 

fosse verdade, espalhada que foi com o intuito 

maléfico de prejudicar S. Ex.ª. Imagino que a família 

de S. Ex.ª sofreu com isso. É muito difícil receber 

esse tipo de acusação inverídica com fins eleitorais. 

 Fico satisfeito de ver hoje o Líder do 

Governo demonstrar essa posição de governo, para 

nos possibilitar acabar com isso que está acontecendo 

no estado do Espírito Santo.  

 Senhor Deputado Gildevan Fernandes, esse 

sistema de arrecadação do IPVA é tão fracassado que 

não ajuda o Estado, só ajuda os donos de pátios e 

guinchos. Não arrecada nada, porque, para arrecadar, 

tem que estar na rua. Aí, apreendem cinquenta, cem 

carros, mas há mais de um milhão de carros ilegais 

circulando. 

 Precisamos acabar com esse sistema que dá 

prejuízo ao estado e aos municípios. E vou dizer, em 

primeira mão, o débito com o Estado e com os 

municípios em relação ao IPVA e licenciamento é de 

um bilhão e quinhentos milhões de reais. Esse 

dinheiro estaria no cofre do Estado e no cofre do 

Município.  

E esse sistema do Detran, que não é eficiente, 

precisa ser destruído imediatamente, até porque já 

existem sistemas informatizados e o órgão Detran, 

contratando esse sistema informatizado, tem 

condições de colocar essa arrecadação imediatamente 

para dentro, beneficiando o Estado, beneficiando a 

legalidade do pagamento do imposto. 

 Estamos com esse débito e com quase 

sessenta mil carros entulhados, danificados, e o órgão 

não tem nem capacidade de fazer leilão, o que é 

obrigado pelo Código Nacional de Trânsito, que seja 

feito em noventa dias. A quem interessa esse sistema 

que prejudica todo mundo?  

 Concedo aparte ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Não cabe aparte, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. O Senhor Deputado Da Vitória 

fará encaminhamento. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

S. Ex.ª vai falar e absorverei como fala minha. Estou 

assumindo a fala de S. Ex.ª. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - O Senhor Deputado Da Vitória fará 

encaminhamento pelo PDT. 

  

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) -  Senhora 

Presidenta, obrigado. V. Ex.ª é muito habilidosa e 

tem uma saída para tudo.  

Quero falar em relação à fala do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. Nada como o tempo! 

A prudência,  

a cautela e o equilíbrio fazem com que acertemos 

mais na vida. Tem um ditado, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que diz que uma mentira 

contada várias vezes se torna verdade. Se tem alguém 

mais interessado em apurar isso em Colatina, sou eu. 

Até porque senti, minha família sentiu e meus amigos 

sentiram.  

Essas coisas aconteceram de imputação em 

parceria em propriedade da empresa que guarda 

veículos só em dois momentos. Eu já estava 

deputado: em 2008, quando disputei a primeira 

eleição para prefeito da cidade, e em 2012, quando 

disputei contra um candidato só, que é o atual 

prefeito.  

Quando eu chegava aos bairros durante a 

campanha, antes de começar a conversar sobre 

projeto político tinha que explicar em relação à 

propriedade de guinchos, em relação à propriedade 

de pátios que guardam veículos. 

Não me movimentei para participar da CPI 

dos guinchos, até porque seria muito importante não 

participar da mesma. Não me movimentei para fazer 
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denúncia com relação a Colatina, até para a 

imparcialidade ser apurada. Mas Deus escreve certo 

em linhas tortas. As pessoas não aguentam mais isso 

em nossa cidade e, principalmente, com essa empresa 

que chegou para tomar os empregos dos adolescentes 

e cobrar um famigerado estacionamento que não 

sabemos para onde vai esse dinheiro. 

Então, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

conheço a experiência, a idoneidade e a coragem de 

V. Ex.ª. V. Ex.ª não fará bem só para Colatina, está 

fazendo bem para o nosso Estado. A presença de V. 

Ex.ª nesta Casa, pode ser que alguns deputados não 

falem, tem valorizado muito o Parlamento, 

principalmente, na defesa do cidadão de nossa 

representatividade. Não é à toa que essa comissão, 

Senhora Deputada Janete de Sá, está todos os dias 

nos veículos de comunicação mais importantes, 

porque está mexendo com pessoas que achavam que 

não teriam parlamentares com coragem para isso.  

Não poderia deixar de me manifestar com 

relação à fala de V. Ex.ª, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que tem meu total apoio porque o 

esclarecimento disso em Colatina fará um bem para 

aquela cidade e para muita gente que ama aquela 

cidade. Muito obrigado.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidenta, encerro dizendo que tenho 

recebido mensagens ameaçadoras vindas de Colatina. 

Mas podem continuar mandando porque isso não vai 

assustar. Nós faremos uma comissão em Colatina e 

vamos mudar a história de Colatina em relação a essa 

questão do guincho e a essa questão até do 

envolvimento de policiais militares. Fiquem 

tranquilos que essas ameaças só incentivam.  

Hoje, no encerramento da sessão do primeiro 

semestre, com essa manifestação do Líder do 

Governo, estamos mais fortes ainda porque S. Ex.ª é 

do Norte e o pessoal do Norte não corre. (Muito 

bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - A Presidenta, de ofício, 

solicita aos Senhores Deputados que registrem 

presença nos terminais eletrônicos, para efeito de 

verificação de quorum para votação. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Até que se verifique o 

quorum, gostaria de solicitar a esta presidência um 

minuto de silêncio em homenagem a dona Gelmina 

Rosa Machado Pavan, mãe de Maria Inês Pavan, que 

faleceu anteontem e foi enterrada na tarde de ontem 

no Cemitério Santo Antônio. Foi uma grande amiga 

nossa e uma senhora de grandes serviços prestados à 

sociedade.  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Atenderemos ao requerimento da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que pede um minuto de 

silêncio em memória de dona Gelmina Rosa 

Machado Pavan, enterrada ontem. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Gostaria de me associar à 

Senhora Deputada Janete de Sá e também pedir um 

minuto de silêncio pelo falecimento, ontem, do 

prefeito do município vizinho da nossa cidade de 

Mantenópolis, da cidade Central de Minas, em Minas 

Gerais, o jovem Genil Gentil, que faleceu em um 

acidente de avião. Foram disparados tiros no avião de 

sua propriedade, que acabou caindo e ele veio a 

falecer. 

Temos a oportunidade, dada relação que 

tinha com o nosso estado, de poder desejar à família  

muita força e os nossos sentimentos. Que esta Casa 

possa estabelecer um minuto de silêncio, associado 

ao pedido da Senhora Deputada Janete de Sá. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Também registramos o requerimento do 

Senhor Deputado Da Vitória pedindo um minuto de 

silêncio. 

Também requeiro um minuto de silêncio pelo 

passamento do senhor Vantuil Lima, de Santa Teresa. 

Ele foi fundador e presidente da Apae de São Roque 

do Canaã e grande defensor do meio ambiente e 

sempre esteve ao lado da comunidade em todas as 

ações sociais. Queremos daqui enviar nossos 

sentimentos à família do senhor Vantuil Lima e 

também a toda a sociedade de São Roque do Canaã e 

de Santa Teresa, pelo passamento de uma pessoa tão 

importante e tão querida. 

  

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Só para me associar ao 

requerimento de V. Ex.ª e comunicar que o 

sepultamento de Vantuil Lima será hoje, às 

15h30min, em São Roque do Canaã.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Requerimento feito também pelo Senhor 

Deputado Padre Honório pelo passamento do senhor 

Vantuil. V. Ex.ª é uma pessoa ligada àquela região. 

Então, o nosso requerimento fica acompanhado do 

requerimento do Senhor Deputado Padre Honório. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio em homenagem a essas pessoas 

que foram chamadas por Deus. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Finalizada a verificação de quorum. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 
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Senhores Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Erick Musso, 

Guerino Zanon, Hudson Leal, Janete 

de Sá, Padre Honório, Rodrigo 

Coelho, Sandro Locutor e Sérgio 

Majeski) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Gildevan Fernandes, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Nunes e Pastor Marcos Mansur) 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Registraram presença onze Senhores 

Deputados.  

Não há quorum para votação do parecer n.º 

169/2015, pela inconstitucionalidade do Projeto de 

Lei n.º 183/2015, pelo que fica adiada. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

presidenta, pela ordem! Quero fazer um registro 

posterior à fala do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. 

 Tenho acompanhado o enfrentamento 

corajoso, determinado e inteligente em benefício da 

população capixaba que o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos e seus colegas membros das comissões, 

principalmente da CPI da Máfia do Guincho, têm 

feito. Entendo que é um serviço extremamente 

relevante e importante para os capixabas e que coloca 

o nosso colega, com toda a certeza, exposto a críticas, 

mentiras, calúnias por conta de atuar firme no corte 

de benefícios e no combate às máfias, e coloca o 

nosso colega em risco de vida, sim. 

 Sempre achamos que não pode acontecer. 

Tenho um colaborador, um assessor de trabalho, que 

teve seu pai assassinado brutalmente na rua, na 

cidade da Serra. Aliás, não foram dois nem três casos 

na minha cidade. Um prefeito foi assassinado e seu 

irmão era presidente de Tribunal de Justiça. E isso 

não foi suficiente para conter a maldade daqueles 

mandantes. 

 Não estou sendo pessimista, nem dizendo que 

o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos... Quero que 

S. Ex.ª viva até os cem anos com sua capacidade, sua 

sabedoria, sua coragem. Mas este Poder tem que 

blindar S. Ex.ª. Este Poder tem que deixar muito 

claro para essas pessoas que estão sendo investigadas 

que se algo acontecer com o deputado, que está aqui 

publicamente, e, aí, vai uma mensagem ao secretário 

de Segurança, dizendo que está sendo ameaçado, tem 

o Deputado Bruno Lamas para dar continuidade ao 

trabalho de S. Ex.ª. Tem um parlamento forte, digno, 

atuante dando sustentação ao seu trabalho. 

 Senti necessidade, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, de fazer esse desabafo. Senti no coração a 

necessidade de deixar esse alerta. Tomara que essas 

pessoas estejam nos ouvindo. Se elas estiverem nos 

ouvindo, que tenham prudência e o entendimento que 

nós vamos pegá-las. Não adianta ameaçar deputado 

da Assembleia Legislativa, porque somos trinta, e 

não faltariam pretendentes corajosos para assumir e 

tocar essa bandeira, como toca o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e a Senhora Deputada Janete de 

Sá, relatora da Comissão.  

 Senti necessidade de exigir proteção, atenção, 

alerta à inteligência do nosso Estado pela vida do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, quem eu tanto 

respeito e admiro. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Guerino Zanon, Da 

Vitória, Janete de Sá e Padre 

Honório) 

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Nossa amiga 

Deputada Luzia Toledo, caros deputados, sigo mais 

ou menos nessa linha do Senhor Deputado Bruno 

Lamas. Estava ouvindo e redigindo um texto, porque 

há pouco mais de dez dias, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, alguns sites, jornais eletrônicos e até um 

jornal de grande circulação do nosso estado divulgou 

matéria com o título: Deputado e empresário 

Guerino Zanon é acusado de movimentação suspeita. 

 O silêncio que mantive e que ainda manterei 

por alguns dias, que não seja entendido como uma 

aceitação dos fatos divulgados. Nesses dias, tenho 

pedido a mim mesmo muita calma. As divulgações 

irresponsáveis feitas contra minha conduta 

empresarial, tenho plena certeza de que não são um 

fato isolado. Não é. Não foi produzida simplesmente 

por uma fiscalização da Receita Federal. A mesma 

quadrilha que agiu em 2013 contra agentes públicos 

na extinta Operação Derrama continua bem ativa. O 

que preciso ter agora, volto a falar, é muita paciência, 

mas não quer dizer que não voltarei ao assunto. 

Voltarei a esse assunto sim. Não pode, como foi 

falado nesta sessão pelos Senhores Deputados Bruno 

Lamas e Enivaldo dos Anjos, simplesmente por 

tomarmos posições contrárias a determinados 

segmentos, a todo o momento sermos perseguidos.  

 Quando é uma pessoa isoladamente que vai 

lá e faz um ato, você chama para conversar ou leva 

até a Justiça. Agora, quando é uma rede, você precisa 

ter paciência, e a produção da notícia segue os 

caminhos de uma quadrilha, sim. Não é um fato 

isolado. Ninguém ache, por que é um jornal de 

grande circulação ou um pequeno blog de um pau-

mandado, que vai calar o Guerino. Enquanto ele 

estiver com a verdade, a primeira coisa que ele 

costuma fazer é chamar a outra parte para uma 

conversa. Essa tem sido a minha conduta a vida toda. 

Agora, quando não tem jeito, procuramos a Justiça.  

 Então, voltarei ao assunto no momento 

apropriado para responder àqueles que não só querem 

destruir uma carreira política, como têm feito ao 
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longo de alguns anos - alguns querem fazer isso. 

Por quê? Porque o Guerino tem o carimbo de um 

grupo que eles são contrários. Não! Vencemos um 

político ou um grupo com propostas e com voto, 

não é tentando destruir a honra. 

 Sou empresário do ramo de educação desde 

1983. Construímos nossas vidas na educação. A 

partir de 2008, deixamos o segmento de faculdade 

e é público por quanto eu vendi a faculdade. Está 

registrado em cartório. Não foi nada na surdina e 

nem no caixa 2. Vendi a faculdade por quatorze 

milhões. Está registrado em cartório. Vendi para 

um grande grupo internacional, o Grupo Kroton 

Educacional, e com os provenientes desses 

recursos eu posso comprar aquilo que achar que é 

melhor para continuar a minha atividade 

empresarial. E não podem querer usar blogs, sites, 

jornais eletrônicos, jornal impresso para divulgar: 

Guerino tem movimentação suspeita. Se tiver 

confirmação, divulguem, pagarei pelos erros; se 

não, vou atrás de cada um desses que querem 

novamente mexer com minha honra. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Doutor  Rafael Favatto e 

Marcos Bruno) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 
-  Senhora Presidenta, pela ordem! Quero  registrar 

todo esse sofrimento que o Senhor Deputado 

Guerino Zanon, grande colega político, chefe de 

família, grande administrador, grande gestor, tem 

sofrido esse tempo todo, além de outras pessoas 

que também sofreram com ele. V. Ex.ª pode estar 

certo que a justiça pode tardar, mas chegará e 

mostrará quem é V. Ex.ª. 

Uma das maiores ameaças que algumas 

pessoas tem hoje, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, é a preocupação de V. Ex.ª novamente 

assumir a Prefeitura de Linhares e, com certeza, 

isso acontecerá no próximo ano, porque o maior 

medo de algumas pessoas é sua a conduta, o seu 

prestígio, não só político, mas também como 

colega, como Deputado, chefe de família. 

Lamentamos toda essa violência que V. Ex.ª tem 

sofrido, assim como outros que sofreram junto. 

Ex.ª. É o nosso serviço, não estou fazendo nenhum 

favor, estou fazendo simplesmente justiça e ela 

chegará. Tenha mais paciência, como V. Ex.ª tem 

tido. A justiça tardará, mas chegará. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Obrigado, Senhor 

Deputado Hércules. Complementando a sua fala, a 

verdade não precisa ser construída, ela nasce, 

brota; a mentira não, ela precisa ser muito 

trabalhada. Só há um problema, ela não se sustenta. 

Essa também não se sustentará. Tenho plena 

certeza. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Senhor Deputado Guerino 

Zanon, também quero prestar minha solidariedade 

à fala de V. Ex.ª, nosso Líder do PMDB nesta 

Casa. V. Ex.ª tem construído esse documento que 

leu ao longo dessas semanas e meses e hoje veio ao 

microfone de aparte ler esse documento.  

Queremos prestar nossa solidariedade não 

só como Deputada que fomos com V. Ex.ª, Vice-

Presidente que fui de V. Ex.ª. Presidi esta Casa em 

virtude de V. Ex.ª ter ganhado a prefeitura, as 

eleições de Linhares e ter renunciado o seu 

mandato. V. Ex.ª tem uma história. Como 

secretária de turismo, conheci a administração de 

V. Ex.ª, porque tudo começava em Linhares. 

Trouxemos o Prodetur II para o Espírito 

Santo e V. Ex.ª era o prefeito de Linhares. 

Fazíamos nossos encontros, nossas reuniões, 

nossos seminários em Linhares com a presença de 

V. Ex.ª. Depois viemos para esta Casa como 

Deputada e Deputado. V. Ex.ª foi Presidente desta 

Casa por um simples gesto. Quem foi Deputado na 

nossa época, há quatro legislaturas passadas, 

lembra-se que foi absolutamente com um gesto, em 

uma das reuniões, que o Senhor Deputado Guerino 

galgou a simpatia de todos os Deputados e 

Deputadas para ser Presidente desta Casa. 

Apenas uma atitude. V. Ex.ª é econômico 

em tudo. Não fala demais, fica quieto, mas presta 

muita atenção. É um grande deputado nesta Casa. 

Tem feito articulação junto ao Líder do Governo e 

ao Vice-Líder. Tenho admirado o trabalho do 

Senhor Deputado Guerino Zanon, tenho falado, 

inclusive, isso com o governo porque é verdade. 

Na hora em que vê alguma coisa que está alterando 

os ânimos, ele já está exercitando paciência.  

Senhor Deputado Guerino Zanon, meu 

amigo, a paciência é bíblica. V. Ex.ª vencerá 

porque não tem nada que desabone sua conduta. 

Na verdade,  na política tem isso. As pessoas 

jogam, e tem uma coisa que eu dizia ao Elcio 

Alvares, ministro à época, quando deixou o 

ministério. As pessoas são muito corajosas, porque 

quando abrem um travesseiro de paina no décimo 

andar de um prédio, jamais vocês consegue fazer 

voltar aquelas penas para o mesmo travesseiro de 

antes.  

 Portanto, Senhor Deputado Guerino Zanon, 

a única coisa que posso dizer a V. Ex.ª como 

amiga, como colega nestes anos todos, é que a 

verdade vem à tona. Deus é maior. Deus está 

conduzindo nossas vidas, e não tenho dúvida disso. 

A maledicência vai até certo ponto. Não subsiste. 

Esta é a minha palavra como peemedebista, como 

amiga de V. Ex.ª, certa de que V. Ex.ª será 

novamente prefeito de Linhares.  
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 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Quero somar à 

manifestação de V. Ex.ª. Senhor Deputado Guerino 

Zanon, ninguém pode ser execrado pela mídia sem 

que sequer tenha conhecimento, ou trânsito em 

julgado, se condenado ou não. O trânsito em 

julgado, com assessoria do Senhor Deputado 

Nunes, meu estagiário em Direito, dá o direito 

amplo de defesa.  

 Comentava ontem, no caminho para casa, 

que volta e meia, lendo os jornais, vemos uma 

denúncia contra um médico, e apenas aparecem as 

iniciais, porque ainda não transitou em julgado, 

não se comprovou se é culpado ou inocente. Contra 

um advogado, aparecem as iniciais. Contra uma 

empresa também. Mas se formos condenados, 

todos nós, em qualquer processo, cível, criminal, 

de improbidade, estamos nesta Casa, e acho que 

deve ser dada a devida publicidade.   

Acho que V. Ex.ª foi condenado antes do 

tempo, sem ter o direito de provar sua inocência, 

ou da justiça provar o contrário. Quero ser 

solidário a V. Ex.ª e dizer que passamos por isso. 

V. Ex.ª está sendo o alvo e a estampa de todo o 

Parlamento, nesse caso da última matéria veiculada 

que cita o seu nome.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Senhora Presidenta, pela ordem! Só quero 

lembrar que hoje a gravata e a camisa azul 

representam o Dia Nacional do Homem. Quero 

lembrar do exame de próstata, que os homens 

devem fazer todos os anos. É um momento 

importante. Em novembro faremos aquela 

caminhada do Novembro Azul, mas quero lembrar 

este dia.  

 Também requeiro a V. Ex.ª verificação de 

quorum para efeito de manutenção da sessão. 

Quero dizer ao deputado Líder do Governo que a 

quem não estiver aqui, sustentando a sessão e 

votando nos projetos, que o governador não dê 

almoço hoje, às 12h30min. Que corte o almoço dos 

deputados que não quiseram ficar para votarem as 

matérias. Que dê almoço só para quem está 

garantindo quorum.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) 

- Senhora Presidenta, pela ordem! Senhor 

Deputado Doutor Hércules, peço a colaboração e 

compreensão de V. Ex.ª. Se V. Ex.ª puder adiar a 

verificação de quorum até o item 6, porque são 

dois projetos de entidades para serem declaradas de 

utilidade pública. Peço, se V. Ex.ª puder; se não, a 

Senhora Presidenta cumprirá o Regimento Interno. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Senhor Deputado Doutor 

Hércules, cabe só a V. Ex.ª. Se V. Ex.ª retirar o seu 

requerimento, podemos ir até o item 6 da pauta. Se 

V. Ex.ª não retirar... 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Não concordo. Já não pude falar na hora em que 

precisava. Já não pude falar na fase das 

Comunicações, e o deputado tem que estar 

presente. Na verdade, não estou pedindo nada mais 

do que uma coisa regimental. Sinto muito, não 

poderei atender a esse apelo, porque não podemos 

seguir a sessão se não houver quorum. Estamos 

praticando algumas coisas lamentáveis nesta Casa. 

O deputado vai para a tribuna discutir uma matéria 

e discute outra coisa, totalmente fora do assunto. 

Outra coisa: costuma-se colocar para apreciação do 

Plenário uma coisa que já está no Regimento 

Interno, já está preestabelecida.  Já  foi discutido, 

já foi estabelecido, já foi votado, não tem botar 

para apreciação do Plenário outra vez. Isso é uma 

forma de burlar o Regimento Interno. 

Então, na verdade, insisto e sinto muito, já 

fiquei quieto na fase das Comunicações, não pude 

falar, fui voto vencido. Sinto muito, mas não posso 

retirar o requerimento. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Solicito aos Senhores 

Deputados que registrem presença nos terminais 

eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Senhor Deputado Padre 

Honório, enquanto os Senhores Deputados 

registram presença nos terminais eletrônicos, V. 

Ex.ª gostaria de falar? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria de 

aproveitar este momento e prestar solidariedade ao 

Senhor Deputado Guerino Zanon. Conheci S. Ex.ª 

mais próximo, nesta Casa. Tenho sido testemunha 

da angústia de S. Ex.ª e dessa angústia com 

paciência. Tenho pedido muito a Deus para dar-lhe 

serenidade, porque é na serenidade que 

conseguimos resolver os principais conflitos. 

Seja firme e, com certeza, a vitória virá e 

com sabor, assim como para a família de V. Ex.ª. 

Que Deus o abençoe e a sua família para passarem 

por este momento de turbulência.  

Deus o abençoe.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Serei muito breve, mas não 

posso deixar de me manifestar, como já fiz 

anteriormente, em relação ao Senhor Deputado 
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Guerino Zanon. S. Ex.ª chegou a esta Casa, 

presidindo este colegiado, e eu estava entre eles. 

Convivo com S. Ex.ª não somente 

profissionalmente, mas também dentro da relação 

de família, com pessoas que também convivem 

com S. Ex.ª, amigos, e passei a admirá-lo pelo 

profissional, pelo político e pelo cidadão que é. 

Não tenho dúvidas com relação à 
idoneidade do Senhor Deputado Guerino Zanon, e 
acredito que o tempo dirá isso. Mas quero falar, 
Senhor Deputado Guerino Zanon, que já fiz um 
discurso semelhante hoje aqui, até em relação ao 
tempo. Eclesiastes 3:1 - Há tempo para tudo neste 
mundo. O tempo é o senhor da razão. Acredito que 
a prudência, a cautela, a paciência de V. Ex.ª tem 
contribuído para que qualquer dúvida em relação a 
sua atuação, a sua pessoa, a sua índole, ao seu 
caráter, e a sua personalidade possa ser dirimida no 
decorrer dessa oportunidade que está oferecendo 
ao abrir sua vida para todos. 

Mas, Deus tem projeto na vida de V. Ex.ª e 
está lhe preparando. Árvore que não toma pedrada, 
não dá fruto. Pode ter certeza: seu casco é duro e 
está sendo preparado para que em grandes 
oportunidades V. Ex.ª não se assuste pelos ataques 
que possa ter. Porque nem tudo na vida é de 
concordância de todos. Até Jesus Cristo teve muita 
divergência, e o que fizeram com Ele? Mas, nós, 
seres humanos, pecadores, somos passíveis de 
erros. Sei que tudo o que V. Ex.ª faz é no intuito de 

acertar e não pensa um minuto em detrimento de 
espaço de uma pessoa, quanto mais a patrimônio 
de cidadão, que não lhe pertence. V. Ex.ª já tem 
exemplo de gestão, já foi referenciado como um 
dos melhores prefeitos não só de nosso estado, 
como do país. 

A única coisa que tenho a sugerir a V. Ex.ª 
é que continue na mesma maestria, na mesma 
paciência, na mesma condição de bom cidadão que 
é, porque o tempo dirá o que é verdade. Conte 
conosco, estamos firmes e vigilantes para que 
nenhuma injustiça seja mais feita neste Estado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Encerrada a verificação de 

quorum. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Da Vitória, 

Doutor Rafael Favatto e Eliana 

Dadalto) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Enivaldo dos Anjos, 

Gildevan Fernandes, Guerino 

Zanon, Janete de Sá, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Padre Honório e Pastor 

Marcos Mansur) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Registraram presença 

quatorze Senhores Deputados.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada.  

 

Discussão se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.o 280/2014, do Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, que declara de Utilidade 

Pública a Associação de Moradores e Pequenos 

Agricultores dos Córregos do Itá e Jabuticaba, no 

Município de Barra de São Francisco-ES. 

Publicado no DPL do dia 18/12/2014. Pareceres 

n.os 145/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 07/2015, da 

Comissão de Assistência Social, pela aprovação. 

Lido no Expediente da sessão ordinária do dia 

14/07/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.º 190/2015, do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, que declara de utilidade pública a 

Associação de Agricultores do Rio das Pedras e 

Região Agrorrio, no Município de Marechal 

Floriano. Publicado no DPL do dia 13/05/2015. 

Pareceres n.os 161/2015, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade e legalidade, n.º 06/2015, 

da Comissão de Assistência Social, pela 

aprovação.  Lido no Expediente da sessão ordinária 

do dia 14/07/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) 

- Senhora Presidenta, pela ordem! Com toda 

autoridade e solidariedade de V. Ex.ª, também 

somo minha humilde fala a todas as manifestações 

de apoio e de solidariedade ao deputado e amigo 

Guerino Zanon, que ao longo dos últimos anos tem 

sido vítima de ataques covardes, mas graças a Deus 

tem vencido todos, porque a verdade prevalece. 

Deus é maior! 

Senhor Deputado Guerino Zanon, sei que 

momentos mais difíceis V. Ex.ª já viveu com sua 

família e seus amigos, mas graças a Deus o 

momento é de vitórias! Justamente nestes 

momentos, ainda há uma ressaca daqueles que 

gostariam de te ver mal e derrotado, mas estão 

tendo que assistir a sua vitória. 
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Homenageio V. Ex.ª com a lembrança de um 

pequeno trecho de um louvor que diz o seguinte: 

Enquanto falam de mim, vou subindo os degraus da 

vida pela fé. Enquanto falam de mim, estou de pé. 

Que Deus continue o mantendo de pé, abençoando V. 

Ex.ª e dando vitórias. Tenha certeza de que tem a 

confiança e a credibilidade do povo capixaba, do 

povo de Linhares e de todos os seus colegas 

deputados.  

Forte abraço. Que Deus esteja contigo 

sempre. 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 
- PMDB) -  Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 09/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que 

acrescenta o art. 32-A à Constituição do Estado do 

Espírito Santo, determinando a publicação mensal de 

todos os gastos dos Poderes e órgãos do estado e dos 

municípios. Publicada no DPL do dia 01/06/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que 

acrescenta o art. 71-A à Constituição do Estado do 

Espírito, dispondo sobre o cumprimento dos prazos 

determinados no inciso II do art. 71. Publicada no 

DPL do dia 17/06/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 12/2015, da 

Mesa Diretora e outros, que altera o art. 97 da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, para 

estabelecer número máximo de Secretarias de Estado 

do Poder Executivo. Publicada no DPL do dia 

10/06/2015. 

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 155/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que determina que nas peças publicitárias de 

lançamento imobiliário conste o nome do autor do 

projeto arquitetônico e urbanístico. Publicado no 

DPL do dia 29/04/2015. 

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 193/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais 

notificarem às delegacias especializadas, nos casos de 

pacientes que apresentem indícios de violência contra 

a mulher, seja física, psicológica ou sexual. 

Publicado no DPL do dia 13/05/2015. 

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 196/2015, da Senhora Deputada Raquel 

Lessa, que estabelece que exemplares da Lei Maria 

da Penha sejam disponibilizados nos 

estabelecimentos que indicam para consulta da 

população em todo o território do Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 19/05/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Da 

Vitória) 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 223/2015, do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que altera a redação do caput do art. 16 Lei 

n.º 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. Publicado no DPL do dia 

03/06/2015. 

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 247/2015, do Senhor Deputado Amaro 

Neto, que declara o Marlim Azul peixe símbolo do 

estado do Espírito Santo, institui o Dia Estadual do 

Marlim Azul e dá outras providências. Publicado no 

DPL do dia 23/06/2015. 

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 Resolução n.º 39/2015, do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que altera o § 2.º e suprime o § 3.º do 

art. 241 da Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 

2009, vedando a possibilidade de as emendas ao 

orçamento serem votadas em grupos. Publicado no 

DPL do dia 18/06/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  
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O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 40/2015, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que institui a Comenda Florence 

Nightingale concedida aos enfermeiros que tenham 

de algum modo contribuído para o desenvolvimento 

da categoria. Publicado no DPL do dia 02/07/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 10/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que 

veda o pagamento de ajuda de custo para moradia ou 

auxilio moradia aos servidores públicos e agentes 

políticos, nas condições que especifica, no âmbito do 

Estado. Publicada no DPL do dia 02/06/2015. 

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 144/2015, do Senhor Deputado Hudson 

Leal, que dispõe sobre a identificação dos 

profissionais de educação física contratados por 

estabelecimentos que exerçam atividades ligadas às 

áreas de atividades físicas e do desporto, conforme 

critérios estabelecidos pelos arts. 2.º, I, II, III e 3.º da 

Lei Federal n.º 9.696, de 1998 e da Resolução n.º 52, 

de 2002, do Conselho Federal de Educação Física -

CONFEF. Publicado no DPL do dia 14/04/2015. 

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 Lei n.º 213/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

monitoramento de estacionamentos pagos por 

câmeras de segurança. Publicado no DPL do dia 

01/06/2015. 

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 Cacau Lorenzoni. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhora 

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

verificação de quorum para efeito de manutenção da 

sessão.  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 
- PMDB) -  É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Almir Vieria, 

Bruno Lamas, Da Vitória, Dary 

Pagung, Enivaldo dos Anjos, 

Gildevan Fernandes, Guerino Zanon, 

Janete de Sá, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno e Pastor Marcos 

Mansur) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Luzia 

Toledo, Nunes e Padre Honório)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 
- PMDB) -  Registraram presença quatro Senhores 

Deputados. 

Não há quorum para manutenção de sessão, 

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

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 03 

de agosto de 2015, para a qual designo  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 
ORDEM DO DIA: Discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do 

veto total aposto ao Projeto de Lei nº 88/2014; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 296/2015; discussão única do Projeto de 

Lei n.
o
 39/2015; votação adiada, com discussão 

prévia encerrada, do Projeto de Lei n.
o
 183/2015; 

discussão prévia dos Projetos de Lei n.
os

 02/2015, 

23/2015, 65/2015,  99/2015,  146/2015 e 176/2015; 

discussão especial, em 3.ª sessão, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 10/2015; discussão 

especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 

144/2015 e 213/2015; discussão especial, em 1.ª 

sessão, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

08/2015 e discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 158/2015. 

 
Está encerrada a sessão.  

 
Encerra-se a sessão às onze horas e 

quarenta minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 

os Senhores Deputados  Cacau Lorenzoni e 

Theodorico Ferraço. 



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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