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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 1654 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 

o Deputado BRUNO LAMAS, para tratar de 

assuntos particulares, no dia 09/09/2015, na forma do 

Art. 305, inciso III do Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

CORREGEDOR GERAL: Deputado HUDSON 

LEAL 

27ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 

DATA: 15.09.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 

PAUTA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 
 

B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SEGUINTES 

MATÉRIAS: 
 

Reunião para deliberação do processo 

administrativo nº 152019/2015 do SIGMATES – 

Sindicato dos Servidores das Guardas Municipal. 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado RODRIGO COELHO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada RAQUEL 

LESSA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 153102/15 - 

De autoria do Senhor Maciel de Aguiar, solicitando 

que sejam tomadas providencias cabíveis e 

necessárias sobre a Lei nº 4.386 de 18 de junho de 

1990, que denominava a Rodovia que liga os 

Municípios de São Mateus à Boa Esperança como 

“Mestre Zoroastro Valeriano Rodrigues”, na qual foi 

substituída pela Lei nº 10.116 de 20 de novembro de 

2013, denominando-a como Rodovia “Djalma Paiva 

Gama”.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI 25/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Institui a obrigatoriedade dos postos de 

combustíveis possuírem mecanismo para a retirada 

imediata de combustível em caso de abastecimento 

irregular e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 42/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Dispõe sobre a presença obrigatória do 

Corretor de Seguros ou de seu representante legal 

em todos os estabelecimentos que comercializam 

seguros. 

PROJETO DE LEI 47/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Proíbe a discriminação do servidor 

público por motivo de uso de tatuagem. 

PROJETO DE LEI 48/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Regula a distribuição de sacolas 

plásticas biodegradáveis, oxi-biodegradáveis e 
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recicladas para acondicionamento de mercadorias 

fornecidas por estabelecimentos comerciais. 

PROJETO DE LEI 50/15 - Análise de Emenda 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Isenta do pagamento de taxa de 2ª 

(segunda) via do registro geral (RG) de Carteira de 

Identidade provisória. 

PROJETO DE LEI 59/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Torna obrigatória a inclusão do registro 

da informação, reclamação e/ou solicitação do 

consumidor, no banco de dados das empresas que 

possuem call center no Estado do Espírito Santo à 

partir do primeiro atendimento. 

PROJETO DE LEI 63/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Dispõe sobre a veiculação de 

propagandas contra a violência doméstica e familiar 

contra a mulher e ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, nos shows que forem 

realizados no Estado. 

PROJETO DE LEI 64/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Obriga bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares a servirem água filtrada, 

de forma gratuita, aos clientes no âmbito do Estado 

do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 86/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

EMENTA: Dispõe sobre a consulta popular como 

pré-requisito para a tramitação e o processamento 

de autorização que disponha sobre a privatização de 

bens e serviços públicos estaduais. 

PROJETO DE LEI 87/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre a veiculação de vídeos 

educativos antidrogas nas aberturas de shows que 

forem realizados no Estado. 

PROJETO DE LEI 114/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Concede descontos na aquisição de 

medicamentos para maiores de 60 anos em farmácias 

do Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 130/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Dary Pagung 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre a proibição do 

desperdício da água emergente de lençol freático 

em edificações, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

PROJETO DE LEI 147/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Acrescenta parágrafo no artigo 11 da 

Lei n°. 7.000/2001. 

PROJETO DE LEI 148/15 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Amaro Neto 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Altera o §2º do artigo 8º da Lei nº 9.871, 

de 09 de julho de 2012, que “regula o acesso a 

informações previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 

da Constituição do Estado do Espírito Santo”. 

PROJETO DE LEI 151/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Dispõe sobre o horário e dias em que os 

fornecedores de produtos ou serviços poderão efetuar 

serviços de telemarketing e cobrança de débitos por 

telefone aos consumidores. 

PROJETO DE LEI 153/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Dispõe sobre o direito ao aleitamento 

materno nos estabelecimentos de uso coletivo, públicos 

e privados e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 155/14 - Análise de Emenda 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre compensação de pagamentos 

de tarifa de pedágios na alíquota do Imposto sobre 

Propriedade de Veículo Automotor-PVA e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI 159/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação e menção específica dos custos de 

publicidade realizados pelos poderes constituídos no 

Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 160/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe sobre a criação de cadastro com 

informações sobre as pessoas com deficiência no 

estado e apresenta os objetivos. 

PROJETO DE LEI 162/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Altera a Lei 8.993/2008, para proibir a 

venda ao consumidor final e o consumo de bebidas 

alcoólicas e para majorar a multa imposta aos 

postos de combustíveis, que comercializam bebidas 

alcoólicas. 

PROJETO DE LEI 163/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Proíbe o descarte de qualquer material 

por meio de queimada no perímetro urbano do 

Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 168/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Almir Vieira 

EMENTA: Dispõe sobre a isenção de cobrança dos 

estacionamentos privados em clinicas, centros de 

coleta e hospitais particulares, aos doadores de 

sangue. 

PROJETO DE LEI 174/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Dispõe sobre o reuso de efluentes das 

estações de tratamento de esgoto - ETE´S, para fins 
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industriais. 

PROJETO DE LEI 182/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Dispõe sobre o limite máximo de tempo 

de atraso permitido para a entrega de imóvel 

adquirido antes do término da obra. 

PROJETO DE LEI 197/15 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Dispõe sobre a proibição da venda de 

bebidas alcoólicas pelas casas noturnas, bares, eventos 
de grande porte e congêneres a pessoas que estejam 

portando arma de fogo no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

PROJETO DE LEI 207/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Cacau Lorenzoni 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Estabelece que as empresas ao 

realizarem o cancelamento do contrato de “débito 

em conta” com a instituição bancária terão que 

comunicar ao consumidor, por carta registrada na 

modalidade de Aviso de Recebimento - AR o fim do 

contrato. 

PROJETO DE LEI 219/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Obriga os prontos-socorros, hospitais e 

clínicas de saúde, pública ou privada, a afixar, em 

local público, cartazes esclarecedores acerca da 

legislação que prevê o crime de omissão de socorro. 

PROJETO DE LEI 220/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Obriga as empresas prestadoras do 

serviço de internet a apresentar ao consumidor, na 

fatura mensal, gráficos que informem a velocidade 

diária média de envio e recebimento de dados 

entregues no mês de referência e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI 225/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Dispõe sobre a cassação do alvará de 

funcionamento de estabelecimento que 

comercializam ou forneçam de forma ilegal 

esteroides anabólicos, localizados no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 236/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 

de aparelho sensor de vazamento de gás nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prédios 

residenciais do Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 246/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Cacau Lorenzoni 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas que administram cinemas no Estado do 

Espírito Santo a exibirem também, antes das sessões, 

sem custo ao erário, filmes de campanhas 

socioeducativas do Estado. 

PROJETO DE LEI 250/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado José Carlos Nunes 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Estabelece mecanismo de defesa do 

patrimônio público do Estado do Espírito Santo, 

dispõe sobre provisões de encargos trabalhistas a 

serem pagos às empresas contratadas para prestar 

serviços de forma contínua no âmbito dos Poderes 

Públicos e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 264/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a política de incentivo à 

geração de energia limpa no Estado do Espírito 

Santo. 

PROJETO DE LEI 292/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui o dia 06 de dezembro como o dia 

de mobilização estadual dos homens pelo fim da 

violência doméstica e familiar contra as mulheres do 

Estado. 

PROJETO DE LEI 299/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Institui o Programa Estadual de Doação 

de Livros - PEDLivros - literários e paradidáticos e 

dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 301/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Obriga a instalação de hastes metálicas 

protetoras contra linhas de pipas nas motocicletas 

emplacadas no ES. 

PROJETO DE LEI 303/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre o cadastramento de senha 

para a emissão e entrega de conta detalhada de 

serviço móvel  celular, pré ou pós pago, bem como 

do cadastramento de uma senha pessoal e 

intransferível, para assegurar o direito a privacidade 

e sigilo das informações. 

PROJETO DE LEI 305/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre a instalação de câmeras de 

vigilância nas áreas externas dos Estabelecimentos 

Bancários de Crédito, Financiamento e 

Investimentos e de estabelecimentos congêneres. 

PROJETO DE LEI 310/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Institui a política de promoção da paz 

nos estádios de futebol e demais espaços desportivos 

no Estado do  Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 311/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Eliana Dadalto 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 
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EMENTA: Declara como Patrimônio Cultural do 

Estado do Espírito Santo o Instrumento Musical 

Concertina. 

PROJETO DE LEI 313/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Institui o pagamento de meia entrada em 
espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos doadores de medula óssea. 

PROJETO DE LEI 318/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Considera pessoa com deficiência, para 

os fins de ingresso na reserva percentual de vagas 

para o provimento de cargos e empregos públicos, o 

indivíduo diagnosticado com audição unilateral, e dá 

outras providências. 

PROJETO DE LEI 330/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

EMENTA: Institui o Dia Estadual do Produtor 

Orgânico. 

PROJETO DE LEI 333/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Obriga a disponibilização de espaço 

físico para a instalação de postos de atendimento do 

PROCON, nos locais que especifica, e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI 339/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 

EMENTA: Declara de Utilidade Pública o Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Independentes de Boa 

Vista. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 46/15 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Inclui o inciso XVIII ao artigo 54 do 

Regimento Interno, que dispõe sobre a Comissão de 

Segurança. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 

Deputada Eliana Dadalto Deputada Eliana Dadalto: Projetos de Lei nº: 

42/15, 151/15, 225/15 e 340/15. 
 

Projetos de Resolução nº: 46/15. 
 

Deputada Janete de Sá: Projetos de Lei nº: 163/15, 

219/15, 305/15 e 311/15. 
 

Deputada Raquel Lessa Deputada Raquel Lessa: Projetos de Lei nº: 48/15, 

50/15, 64/15, 207/15, 250/15 e 301/15. 
 

Deputado Marcelo Santos Deputado Marcelo Santos: Projetos de Lei nº: 

155/14, 08/15, 87/15, 162/15 220/15, 299/15 e 

303/15. 
 

Deputado Rafael Favatto: Projetos de Lei nº: 

147/15, 310/15 e 313/15. 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

09/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

RELATORA:  Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: 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. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2015 

PRAZO DO RELATOR: 18/08/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 25/08/2015 

Vista concedida ao Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. 

PROJETO DE LEI 135/14 - Redação Final 

AUTOR: Deputado Dary Pagung 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas que fornecem serviços aos consumidores, 

notificarem o consumidor sobre a exclusão do seu 

nome dos cadastros de restrição ao crédito e dá 

outras providências 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2015 

PROJETO DE LEI 156/15 - Redação Final 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Institui o Dia Estadual da Mobilização 

Social pela Educação e a Semana Estadual da 

Mobilização Social pela Educação. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2015 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

06/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Altera o §1º do art. 54 da Constituição 

do Estado, vedando a posse de suplentes durante o 

recesso parlamentar, excetuando-se a hipótese de 

convocação extraordinária. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

17/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Altera os artigos 192, 258 e 262 da 

Constituição Estadual, incluindo planos de reuso e 

reuso de águas dos recursos hídricos 

respectivamente. 



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de setembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 5 

ENTRADA NA COMISSÃO: 25/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 52/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe sobre o ressarcimento ao erário 

das despesas decorrentes de acidentes de trabalho. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 120/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre as normas gerais relativas 

aos concursos públicos no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, instituindo o Estatuto do Concurso 

Público, e dá outras providências 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 01/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2015 

PROJETO DE LEI 127/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe limite de tempo de atendimento 

ao público pelos serviços prestados pelos cartórios 

de registro e de notas. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 18/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 135/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Mansur 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para anistia 

de dívidas oriundas de operações de crédito rural 

contratadas junto ao BANESTES e BANDES, e dá 

outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 238/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Janete de Sá 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre o peso das embalagens do 

saco de cimento. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 25/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 257/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcelo Santos 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Declara de Utilidade Pública a 

Associação Casa Lar - Aconchego do Idoso - 

ACALAI. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 267/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Estabelece restrição para 

comercialização de aparelhos eletrônicos destinados 

a promover alterações no  IMEI (International 

Mobile Equipment Identity) dos aparelhos de 

telefonia móvel celular e similares e dá providências 

correlatas. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 283/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Torna obrigatório às empresas privadas 

que utilizam motocicletas para entregas, 

atendimentos ou transportes diversos, grafar o nome, 

o tipo sanguíneo e o fator RH nos capacetes de 

segurança dos funcionários condutores no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 01/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2015 

PROJETO DE LEI 297/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: 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. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE LEI 315/15 - Despacho 

Denegatório 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Determina a inclusão na grade 

curricular das escolas do Ensino Médio e 

Fundamental do Estado, matéria específica 

denominada uso racional da água. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2015 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 33/15 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Institui a comenda “Jairo Maia”, 

concedida pela Assembleia Legislativa a 

profissionais da área da Comunicação. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

PRAZO DO RELATOR: 01/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2015 

 

3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO  

MEMBROS: Deputado ALMIR VIEIRA 

Deputado EDSON MAGALHÃES 

Deputado FREITAS  

Deputado HUDSON LEAL 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 14/09/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 15ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofício/Telefax 24/2015, da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - comunicando 

a liberação de recursos financeiros que especifica: 

Convênio nº 10200.13/0185-1 - SICONV 783.706 - 

Valor Total R$ 455.107,25. 
 

Ofício 200206/2015, do BNDES, comunicando 

liberação de recursos financeiros para o Estado do 

Espírito Santo no âmbito do Contrato 12211551 - 

Valor Total R$ 13.441.201,25. 
 

OF GBHL 124/2015, do Deputado Estadual Hudson 

Leal, justificando sua ausência na Reunião 

Extraordinária da Comissão de Finanças, realizada no 

dia 31/08/2015.  
 

OF GDLT 854/2015, da Deputada Luzia Toledo, 

justificando sua ausência na Reunião Extraordinária 

da Comissão de Finanças, realizada no dia 

31/08/2015.   

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei nº 167/2015  

Autor: Deputado Almir Vieira 

Ementa: Declara o Município de Anchieta Capital 

do Turismo Religioso no Estado do Espírito Santo.  
 

Projeto de Lei nº 136/2015  

Autor: Deputado Padre Honório 

Ementa: Dispõe sobre admissão, no Estado do 

Espírito Santo, de diplomas de pós-graduação 

concluídos nos países do Mercado Comum do Sul - 

MERCOSUL.  

 

Projeto de Lei nº 013/2015  

Autor: Deputado Rafael Favatto 

Ementa: Dispõe sobre regras de cancelamento de 

cartões de crédito através de crédito através de caixas 

eletrônicos e sites e dá outras providências.  

 

Projeto de Resolução nº 021/2015  

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Institui a Comenda “Convento da Penha” 

concedida aos cidadãos que de algum modo tenham 

contribuído com o Desenvolvimento do Turismo 

Capixaba.  

 

Projeto de Resolução nº 024/2015  

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: Altera a Resolução nº 3.852 de 13/08/2014, 

que institui, no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales, o Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho - PQVT.   
 

Projeto de Resolução nº 014/2015  

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: acrescenta dispositivo à Resolução nº 

2.219. de 15/12/2004, que criou a Escola do 

Legislativo no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo e à Resolução nº 3.637, de 

10/12/2013, que instituiu o Regimento Interno da 

Escola do Legislativo “Antônio José Miguel Feu 

Rosa”.   

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei nº 167/2015  

Autor: Deputado Almir Vieira 

Ementa: Declara o Município de Anchieta Capital 

do Turismo Religioso no Estado do Espírito Santo.  

Relator: Deputado Edson Magalhães 

Entrada na Comissão: 17/08/2015 

Prazo do Relator: 28/09/2015 

Prazo da Comissão: 05/10/2015 

 

Projeto de Lei nº 136/2015  

Autor: Deputado Padre Honório 

Ementa: Dispõe sobre admissão, no Estado do 

Espírito Santo, de diplomas de pós-graduação 

concluídos nos países do Mercado Comum do Sul - 

MERCOSUL.  

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 18/08/2015 

Prazo do Relator: 28/09/2015 

Prazo da Comissão: 05/10/2015 

 

Projeto de Lei nº 013/2015  

Autor: Deputado Rafael Favatto 

Ementa: Dispõe sobre regras de cancelamento de 

cartões de crédito através de crédito através de caixas 

eletrônicos e sites e dá outras providências.  

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 25/08/2015 

Prazo do Relator: 28/09/2015 

Prazo da Comissão: 05/10/2015 
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Projeto de Resolução nº 021/2015  

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Institui a Comenda “Convento da Penha” 

concedida aos cidadãos que de algum modo tenham 

contribuído com o Desenvolvimento do Turismo 

Capixaba.  

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 31/08/2015 

Prazo do Relator: 28/09/2015 

Prazo da Comissão: 05/10/2015 
 

Projeto de Resolução nº 024/2015  

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: Altera a Resolução nº 3.852 de 13/08/2014, 

que institui, no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales, o Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho - PQVT.   

Relator: Deputado Hudson Leal 

Entrada na Comissão: 26/08/2015 

Prazo do Relator: 28/09/2015 

Prazo da Comissão: 05/10/2015 

 

Projeto de Resolução nº 014/2015  

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: acrescenta dispositivo à Resolução nº 

2.219. de 15/12/2004, que criou a Escola do 

Legislativo no âmbito da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo e à Resolução nº 

3.637, de 10/12/2013, que instituiu o Regimento 

Interno da Escola do Legislativo “Antônio José 

Miguel Feu Rosa”.   

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 26/08/2015 

Prazo do Relator: 28/09/2015 

Prazo da Comissão: 05/10/2015 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Projeto de Lei nº 411/2013  

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Estabelece no âmbito do Estado, 

penalidades para a comercialização de produtos 

como componente para a comercialização de 

produtos com o componente cádmio e da outras 

providências. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 13/05/2015 

Prazo do Relator: 09/06/2015 

Prazo da Comissão: 16/06/2015 

 
Projeto de Lei nº 066/2015  

Autor: Deputado Marcos Mansur 

Ementa: Dispõe sobre o cadastro e acesso de pessoas 

a boates e casas de espetáculos e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 13/07/2015 

Prazo do Relator: 31/08/2015 

Prazo da Comissão: 14/09/2015 

 
Projeto de Lei nº 278/2014  

Autora: Deputada Janete de Sá 

Ementa: Institui o pagamento de meia entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos portadores de câncer.  

Relator: Deputado Hudson Leal 

Entrada na Comissão: 06/07/2015 

Prazo do Relator: 31/08/2015 

Prazo da Comissão: 14/09/2015 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado ALMIR 

VIEIRA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 09:00h 

 

PAUTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofício nº 315/2015 da Deputada Eliana Dadalto, 

informando a impossibilidade de comparecer à Visita 

Técnica que será realizada por esta Comissão, ao 

Hospital de São Gabriel da Palha, no dia 10 de 

setembro. 

 

- E-mail da Chefe de Gabinete do Deputado Paulo 

Foletto, encaminhando cópia do requerimento 

apresentado pelo Excelentíssimo Deputado, para 

inclusão do Projeto de Lei 5504/2005, na Ordem do 

Dia. 

 

- Ofício nº 318/2015 da Deputada Eliana Dadalto, 
informando a impossibilidade de comparecer à Visita 

Técnica que será realizada por esta Comissão ao 

Hospital São Camilo, no Município de Aracruz, no 

dia 04 de setembro. 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de setembro de 2015 

- Ofício nº 241/2015 do Diretor de Relações 

Institucionais do Hospital Evangélico de Vila 

Velha, Ricardo Ewald, informando o recebimento 

crédito bancário em 09/07/2015, no valor de R$ 

915.236,00, que complementado com a contrapartida 

de R$ 79.585,80, perfaz o total de R$ 994.821,80, 

referente ao Convênio nº 748830/2010, oriundo de 

Emenda Parlamentar, ano 2010, do Deputado Federal 

Capitão Assunção, para aquisição de Materiais 

Hospitalares de uso único. 

 
-  Ofício nº 100/2015 do Deputado Erick Musso, 

justificando sua ausência na 23ª Reunião, ocorrida no 

dia 01 de setembro, terça-feira. 
 

-  Ofício nº 327/2015 do Sindsaúde-ES recebido 

pela Presidência desta Casa de Leis e encaminhado à 

esta Comissão, solicitando apoio e intermediação 

junto ao Governo do Estado no sentido de atender as 

reinvindicações da categoria. 

 

- E-mail da Equipe de Educação em 

Saúde/NEVE/SESA, convidando para a Reunião 

Ordinária da Câmara Técnica do PESMS, a realizar-

se no dia 10/09/2015, quinta-feira, às 9h, no 

Auditório da SESA, na Enseada do Suá. 

 

- E-mail do Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde, José Eduardo Gava, 

convidando para participar da 162º Reunião 

Ordinária do CES/ES, a realizar-se no dia 17 de 

setembro, quinta-feira, das 14h às 18h, no Auditório 

da SESA na Enseada do Suá. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei nº 12/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Hudson Leal 

Ementa: Torna obrigatória a reserva de mesas e 

cadeiras para portadores de necessidades especiais, 

idosos e gestantes nas praças de alimentação dos 

shoppings centers e restaurantes. 

  

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA:  

 

- Deliberar sobre a visita da Sr.ª Ana Maria da 

Silva, Servidora Pública Estadual, na Reunião 

Ordinária desta Comissão, no dia 29 de setembro, a 

qual fará uma explanação sobre a extinção do 

cargo de Auxiliar de Enfermagem e o 

empossamento destes servidores como Técnicos de 

Enfermagem. 

 

- A comissão está recebendo Sr. José Olympio 

Rangel Barreto, do Movimento Organizado de 

Valorização da Acessibilidade - MOVA, o qual 

fará uma explanação sobre o cumprimento dos 

direitos fundamentais da pessoa humana e o direito 

de acessibilidade das pessoas com deficiência. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

 

A Comissão estará recebendo a visita do Sr. 

José Roberto Macedo Fontes, Secretário 

Municipal de Saúde de Linhares, no dia 22/09, 

terça-feira, para tratar sobre as demandas relatadas 

na Audiência Pública de 14 de maio, sobre a saúde 

do Município de Linhares. 

 

 

Pauta atualizada no dia 09/09/2015, às 08:53 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 14/09/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO Nº 001/2015, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Almir de Almeida Lima, 

Presidente da Comissão Municipal de Justiça de São 

José do Calçado, tratando de assunto referente ao 

contingente de policiais, bem como da segurança 

neste Município, e em especial, no Distrito de Alto 

Calçado. 

 
 

OFÍCIO Nº 021/2015, encaminhado pelo Senhor 

Thomaz Altoé, Presidente da Associação dos 

Escrivães da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, requerendo que a Comissão intervenha junto 

ao Governo do Estado para concretização imediata da 

nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de 

Escrivão de Polícia Civil. 
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OFÍCIO Nº 405/2015, encaminhado pelo Exmo. 

Senhor André de Albuquerque Garcia, Secretário de 

Estado da Segurança Pública e Defesa Social, 

remetendo cópia do processo autuado sob nº 

65992865, acerca do concurso público para 

preenchimento de vagas para o Quadro de Oficiais 

Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo, referente ao exercício de 2014. 
 

OFÍCIO Nº 1.312/2015, encaminhado pelo Exmo. 

Senhor Eugênio Coutinho Ricas, Secretário de Estado 

da Justiça, em resposta ao OF/COMSEG/Nº 

284/2015. 

 

Solicitação encaminhada pela Comissão de Cadastro 

Reserva SEJUS 2012, para que esta Comissão 

verifique com Ministério Público do ES o motivo 

pelo qual nunca nenhuma denúncia feita contra a 

SEJUS foi apurada por este Órgão, pois esta situação 

de contratos ilegais na SEJUS já foi informada ao 

Ministério Público em mais de 200 denúncias e nada 

foi feito. E que verifique também o caso dos 20 

candidatos que entraram na justiça pelo direito de 

fazer o Curso de Formação e a justiça reconheceu tal 

direito sentenciando como procedente o pedido e 

ordenando ao Estado que os coloque no CF, porem 

até a data de hoje além de não ter recorrido o Estado 

também não convocou. 

 

OFÍCIO Nº 338/2015 - GAB/DDVI, encaminhado 

pelo Exmo. Senhor Deputado Da Vitória, justificando 

sua ausência na Reunião Ordinária desta Comissão, 

realizada no dia 24/08/2015, pois no mesmo horário 

estava em agenda legislativa externa, em São Paulo, 

representando esta Casa de Leis.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 129/2015 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputada Janete de Sá 

Ementa: “Institui a Política Estadual para 

implantação do Sistema Integrado de 

Informações de Violência Contra a 

Mulher, denominado Observatório da 

Mulher, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo”. 

 

PROJETO DE LEI Nº 115/2015 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Dary Pagung 

Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

cumprimento de regras de segurança aos 

estabelecimentos comerciais e 

congêneres que disponham de área de 

lazer para o público infantil, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo”. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

12/2014 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: “Altera o caput do artigo 2º da Lei 

Complementar nº 425/2007, que 

autorizou o Poder Executivo a realizar 

contratação temporária de pessoal para 

atender às necessidades emergenciais 

do Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo - 

IASES”. 

 

Relator: Deputado Da Vitória  

Prazo do Relator: 17/08/2015 

Prazo da Comissão: 24/08/2015 
3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCOS BRUNO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 

REUNIÃO: Ordinária  

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”  

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 09:00 horas 

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofício GAB/DDVI nº 339/2015 - Do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Marcos Bruno, justificando sua 

ausência na Reunião Ordinária desta Comissão, 

realizada no dia 25/08/2015. 

 

Ofício/Gabinete Secult nº 338/2015 - Do 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da 

Cultura, encaminhando resumo do Termo de 

Convênio Nº 9005/2015, firmado entre o Estado do 

Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado 

de Cultura e a Central Única das Favelas do Espírito 

Santo. 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 81/2015 - Análise de 

Mérito  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo  

EMENTA Declara a Moqueca Capixaba como 

patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo.  

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/08/2015 

RELATOR: Deputado Amaro Neto 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/09/2015 

 

PROJETO DE LEI Nº 252/2015 - Análise de 

Mérito  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo  

EMENTA: Institui o Dia Estadual dos Direitos 

Culturais.  

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/08/2015 

RELATOR: Deputado Marcos Bruno 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/09/2015 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 

PROJETO DE LEI Nº 81/2015 - Análise de 

Mérito  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo  

EMENTA Declara a Moqueca Capixaba como 

patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo.  

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/08/2015 

RELATOR: Deputado Amaro Neto 

PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/09/2015 

 

PROJETO DE LEI Nº 252/2015 - Análise de 

Mérito  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui o Dia Estadual dos Direitos 

Culturais.  

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/08/2015 

RELATOR: Deputado Marcos Bruno 
PRAZO DO RELATOR: 15/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 29/09/2015 

 

- Deliberar a presença do Exmo. Senhor 

Wellington Bleidorn, Secretário de Cultura e 

Turismo de Domingo Martins, para participar da 

Reunião Ordinária desta Comissão de Cultura e 

Comunicação Social. 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 

 

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10 horas 

 

PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 – EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OFÍCIO N°118 DFDA/ES: Do Senhor Josean de 

Castro Vieira, Delegado Federal do Desenvolvimento 

Agrário no ES, encaminhando cópias dos 

documentos sobre o Banco da Terra do Município 

de Guaçuí/ES.  

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES:  
Não houve no período. 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 
3 - COMUNICAÇÕES:  

 

Presença dos Senhores Rodrigo Pontini Martins, 

Presidente e Franco Fiorot, Diretor Executivo, da 

Associação Brasileira dos Produtores e 

Exportadores de Papaya - BRAPEX, que falarão 

sobre as potencialidades, oportunidades e desafios 

do setor. 
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 
PRESIDENTE: Deputado NUNES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro” 

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13:30 

 
PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

PROJETO DE LEI Nº 146/2015  

AUTOR: Deputado Sergio Majeski  

EMENTA: Dispõe sobre a dispensa do pagamento 

de taxas e emolumentos e demais despesas cartorárias 

referentes ao registro estatutário e suas alterações do 

Conselho Escolar. 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

ENTRADA NA COMISSÃO:   19/08/2015 

PRAZO DO RELATOR:          22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:        29/09/2015 

 

PROJETO DE LEI Nº 155/2015  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Determina que nas peças publicitárias de 

lançamento imobiliário, conste o nome do autor do 

projeto arquitetônico e urbanístico. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015 

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015  

 

PROJETO DE LEI Nº 185/2015  

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes  

EMENTA: Dispõe sobre a reserva de espaços para a 

colocação de painéis com indicadores de empregos 

do Sine-ES nos terminais de transporte coletivo de 

passageiros localizados no Estado. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015 

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015  

 
PROJETO DE LEI Nº 196/2015  

AUTORA: Deputada Raquel Lessa  

EMENTA: Estabelece que exemplares da Lei Maria 

da Penha sejam disponibilizados nos 

estabelecimentos que indica para consulta da 

população em todo o território do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015 

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015  

 
PROJETO DE Nº 235/2015  

AUTORA: Deputada Janete de Sá  

EMENTA: Institui o dia do Reconhecimento e 

Lembrança às Vítimas do Genocídio do Povo 

Armênio. 

RELATOR: Deputado Sergio Majeski  

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015 

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015 

 
PROJETO DE LEI Nº 253/2015  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo  

EMENTA: Institui o Dia da Liderança Jovem. 

RELATOR: Deputado Padre Honório  

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015  

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015  

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº61/2015  

AUTOR: Deputado Marcos Mansur 

EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense a Sra. Edna Pantoja Omar da Costa 

Ferreira. 

RELATOR: Deputado Sergio Majeski 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015  

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

2- ORDEM DO DIA: 

 

PROJETO DE LEI Nº 99/2015 AUTOR: 

Deputado Doutor Hércules  

EMENTA: Dispõe sobre o tempo máximo de 

espera para atendimento nas lojas operadoras de 

telefonia fixa e celular, e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/08/2015   

PRAZO DO RELATOR:        01/09/2015              

PRAZO DA COMISSÃO:      15/09/2015  

 

PROJETO DE LEI Nº 181/2015  
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AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 
EMENTA: Torna Obrigatória a informação ao 

consumidor sobre os valores relativos à realização de 

orçamento. 

RELATOR: Deputado Sergio Majeski 

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2015   

PRAZO DO RELATOR:        01/09/2015          

PRAZO DA COMISSÃO:      15/09/2015  

 
PROJETO DE LEI Nº 239/2015 AUTOR: 

Deputado Marcos Bruno 

EMENTA: Declara como Patrimônio Cultural do 

Estado do Espírito Santo Biblioteca Pública Estadual. 

RELATOR: Deputado Sergio Majeski 

ENTRADA NA COMISSÃO:   12/08/2015    

PRAZO DO RELATOR:          01/09/2015       

PRAZO DA COMISSÃO:         15/09/2015  

 
PROJETO DE LEI Nº 208/2015  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo  

EMENTA: Declara as formas de expressão (falares) 

do povo capixaba como patrimônio imaterial do 

Estado do Espírito Santo. 

RELATOR: Deputado  Dary Pagung  

ENTRADA NA COMISSÃO:   15/09/2015  

PRAZO DO RELATOR:          01/09/2015  

PRAZO DA COMISSÃO:         15/09/2015  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

59/2015  

AUTOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense a Senhora Laura Pin. 

RELATOR: Deputado Dary Pagung  

ENTRADA NA COMISSÃO: 11/08/2015 

PRAZO DO RELATOR:        01/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:       15/09/2015  

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

61/2015  

AUTOR: Deputado Marcos Mansur 

EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense a Sra. Edna Pantoja Omar da Costa Ferreira. 

RELATOR: Deputado Sergio Majeski 

ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2015  

PRAZO DO RELATOR:        22/09/2015 

PRAZO DA COMISSÃO:      29/09/2015 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26/2015  

AUTORA: Deputada Eliana Dadalto   

EMENTA: Altera a redação do artigo 2º da 

Resolução nº 2.891 de 23 de Dezembro de 2010, para  

que seja retirado o termo Assistente Social e outros 

profissionais dedicados à causa social. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO:    30/07/2015  

PRAZO DO RELATOR:           18/08/2015  

PRAZO DA COMISSÃO:         25/08/2015  

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

Obs.: Pauta Gerada às 14h do dia 09 de setembro 

do corrente. Sujeita a alterações até a hora da 

reunião. 

 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado AMARO NETO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado NUNES  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro”  

DATA: 14/09/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 09:30 horas 

 

PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF. SESPORT Nº 266/2015, da Secretaria de 

Esporte e Lazer, encaminhando resposta ao OF. CTD 

Nº 011/2015, da Comissão de Turismo e Desporto, 

sobre a realização e viabilização do V Meeting 

Internacional de Ginástica Rítmica e do Campeonato 

Brasileiro de Conjunto.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  
 

- Deliberar convite ao Senhor Henrique Frasson, 

Presidente da Federação Capixaba de Vôo Livre, para 

participar da Reunião desta Comissão. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Presença do Senhor Luiz Fantin, Diretor de 

Marketing da Bristol/Grupo Allia, para explanar 

sobre “O segmento hoteleiro e os investimentos do 

setor no Estado do Espírito Santo”.   

 

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

setembro do corrente, sujeita a alterações até a hora 

da reunião. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 
PRESIDENTE: Deputado SERGIO MAJESKI 

VICE-PRESIDENTE: Deputado NUNES 

REUNIÃO: Ordinária   

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão  

Castello Ribeiro” 

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12:30 horas 

 
PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 18ª LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período.  

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

- Deliberar convite ao professor e Mestrando em 

Educação pela UFES, Sr. Daniel Junqueira e o Sr. 

Josué Rêgo professor (UFES) e  intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS e presidente da 

Associação dos Profissionais Tradutores/ Intérpretes 

de Língua Brasileira de Sinais - ES para explanarem 

sobre “Qualificação Profissional e Mercado de 

Trabalho para o Surdo”. 
 

- Deliberar convite ao professor Alexandre e alunos 

da EEEFM “São Luiz” para explanar sobre Robótica 

Educacional no dia 28 de setembro de 2015. 
 

- Deliberar convite ao Senhor José Ballester Julian 

Júnior, Coordenador do Núcleo de Ciências da 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES para 

explanar sobre as atividades, em data a ser definida. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

- Presença do professor e Mestrando em Educação 

pela UFES Sr. Daniel Junqueira e o Sr. Josué Rêgo, 

professor (UFES) e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS e presidente da Associação dos 

Profissionais Tradutores/ Intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais - ES para explanarem sobre 

“Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho 

para o Surdo”. 

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado EDSON 

MAGALHÃES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS  

MEMBROS: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

 Deputado RODRIGO COELHO  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 14/09/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 10 horas 

PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

153078/2015 - requerimento dos motoqueiros de 

cristo, sobre possível audiência para debater a 

respeito das moto faixas. 

 

OFÍCIO Nº 147/2015 - da Caixa Econômica 

Federal, informando a liberação de recursos 

financeiros para o Estado do ES, referente ao 

Programa Saneamento para Todos, Mobilidade 

Manejo de Águas Pluviais. 

 

 

OFÍCIO/GDPH/Nº 0141/2015 - Do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Padre Honório, solicitando a 

realização de uma Audiência Pública na Cidade de 

Mantenópolis para discutir pavimentação asfáltica na 

região. 

 
 

OFÍCIO/GDLT/Nº 859/2015 - Da Excelentíssima 

Senhora Deputada Luzia Toledo, solicitando a 

realização de Audiência Pública para debater o tema: 

“O ciclismo como solução para crise de mobilidade e 

a necessidade de ações voltadas para a educação e a 

segurança no trânsito”, com sugestão de realização 

no dia 16/10/2015, às 19 horas. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2- ORDEM DO DIA: 
 

Deliberar a seguinte proposição:  

 

Projeto de Lei nº 170/2015 

Autor: Deputado Sergio Majeski.  

Ementa: “Dispõe sobre a politica estadual de mudanças 

climáticas”. Em que altera o inciso VII do artigo 17 da 

Lei 9.531 de setembro de 2010. 

Relator: Deputado RODRIGO COELHO 

Entrada na Comissão:15/07/2015 

Prazo do Relator: 17/08/2015 

Prazo da Comissão: 24/08/2015 

 

- Apresentação da servidora da Comissão de 

Infraestrutura - Ana Flávia Azeredo, sobre o tema: 

Frente Parlamentar Mista em Defesa da 

Implantação das Ferrovias EF 354 Transcontinental 

e a EF 118 Rio - Vitória. 
 

3 - COMUNICAÇÕES:  

 

Definir hora e local para realização da Audiência 

Pública, solicitada pelo Deputado Rodrigo Coelho, com 

o tema: “Infraestrutura Logística como vetor de 

oportunidades para o Sul do ES”, que ocorrerá no dia 

20 de novembro, sexta-feira, no Município de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GILSINHO 

LOPES 

MEMBRO EFETIVO: Deputado(a). Definição do 

art. 71, § 2º do Regimento Interno. 

Membros Suplentes: Dep. FREITAS (PSB) 

 Dep.ª RAQUEL LESSA 

(SDD) 

 Dep. SERGIO MAJESKI 

(PSDB) 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10:00 

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofício nº 662/2015 - Do Secretário Estadual de 

Educação, HAROLDO CORRÊA ROCHA, por 

meio do qual, e em resposta ao Ofício 370/2015 desta 

Comissão, solicita que o pedido de informação 

referente aos assédios dos traficantes em escola 

públicas seja submetido à análise da mesa diretora 

desta Casa de Leis, com fundamento no art. 57, § 1º 

da Constituição Estadual. 

 

- Ofício nº 0118/2015 - Do Deputado Estadual 

PADRE HONÓRIO, por meio do qual solicita 

Audiência Pública no Município de Nova Venécia, 

para discutir sobre as Unidades de Reabilitação de 

Dependentes Químicos.  

 

- Requerimento do Deputado Estadual do Estado 

de Minas Gerais, ANTÔNIO JORGE, por meio do 

qual solicita agendamento de visita institucional nesta 

Comissão, para debater ações conjuntas e propor 

alteração na legislação federal para inibir a 

propaganda de bebidas alcoólicas. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 
 

3 - COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

 

PRESIDENTE: Deputado PR. MARCOS 

MANSUR 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado HUDSON LEAL 

MEMBRO: Deputado DR. HÉRCULES 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 
 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
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1 - EXPEDIENTE: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 

- Discussão sobre o seguinte tema: “Proposta de 

Projeto de Lei Complementar que visa normatizar e 

autorizar o afastamento facultativo de servidores para 

atender as cooperativas de crédito”. 

 

CONVIDADOS: 

 

Diretor Presidente da COOPFISCO - Cooperativa 

de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 

Estatutários da Administração Direta do Estado 

do Espírito Santo, Senhor José Roberto De Martin; 

 

Presidente da CECMESB - Cooperativa de ECM 

dos Trabalhadores em Saneamento Básico no 

Estado do Espírito Santo, Senhor Gedaías Freire da 

Costa;  

 

Presidente da COOPJUD - Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 

Públicos no Estado do Espírito Santo, Senhor 

Márcio José Neves Gomes. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

Às que ocorrerem.  

 

 

CPI DO PÓ PRETO 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL 

FAVATTO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ERICK MUSSO 

RELATOR: Deputado DARY PAGUNG 

REUNIÃO: 21ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 14.09.2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 09 horas 

 
PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

- Email do Professor Neyval Reis encaminhando 

documento solicitado por esta Comissão.  

- Processo Administrativo nº 153194/2015 da 

Juntos SOS Ambiental encaminhando sugestões para 

o relatório final da comissão.  

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: investigar as denúncias de 

poluição atmosférica, suas causas e efeitos, com 

ênfase para os danos causados à saúde da população e 

ao patrimônio público e privado, deste Estado do 

Espírito Santo, por meio de partículas emanadas de 

indústrias, veículos e outras fontes, conhecida como 

“Pó Preto”. 

 
3 - ORDEM DO DIA: 

Leitura, discussão e aprovação do RELATÓRIO 

FINAL. 

 

 

CPI DA MÁFIA DOS GUINCHOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS 

RELATOR: Deputada JANETE DE SÁ 

REUNIÃO: 17ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 

DATA: 14/09/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  
 

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Correspondência lacrada, encaminhada pelo Banco 

Itaú Unibanco.  

Correspondência lacrada, encaminhada pelo Banco 

BRADESCO.  

Correspondência encaminhada pela empresa 

Guardauto Serviços de Remoção, Depósito e Guarda 

de Veículos.  

Ofício GECOD/COAJU Nº 489/2015, encaminhado 

pelo Banco Banestes, em resposta ao OFCPI nº 

085/2015.  

Processo Administrativo nº 153388/2015, 

encaminhado pela Prefeitura Municipal de Colatina, 

enviando documentação e informações solicitadas 

pelo OF/CPI nº 145/2015.  
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2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. 

 
3 - ORDEM DO DIA: 

- O que ocorrer. 
 

CONVOCADOS: 

Francisco de Morais - Presidente do Instituto de 

Proteção e Defesa dos Proprietários, Condutores de 

Veículos Automotores, Consumidores e Cidadãos no 

ES. 

Dionízio Gomes - Cidadão 

Carlos Augusto Lopes - Ex-Diretor do Detran. 

 

 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PASTOR 

MARCOS MANSUR 

RELATOR: Deputado CACAU LORENZONI 

REUNIÃO: 18ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 15.09.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 
 

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 
- Correspondência do Banco da Amazônia em 

envelope lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência do Tribanco em envelope 

lacrado, contendo dados sigilosos. 
 - Correspondência do Sistema Financeiro Rural em 

envelope lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência da Corretora de Câmbio Dascam 

em envelope lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência da Empresa Tim em envelope 

lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência da Empresa Nextel em envelope 

lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência do Banco BTG Pactual em 

envelope lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência do Banco HSBC em envelope 

lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência do Banco Santander em 

envelope lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência do Banco BNP Paribas Brasi 

S/A em envelope lacrado, contendo dados 

sigilosos.  

- Correspondência da Empresa Claro em envelope 

lacrado, contendo dados sigilosos. 

- Correspondência do Banco Prosper S/A em 

envelope lacrado, contendo dados sigilosos.  

- Ofício nº 111/2015 do Deputado Estadual Padre 

Honório justificando a sua ausência na reunião do 

dia 04/08 desta CPI.  

- Ofício/GAECO nº 1287/15 do Promotor de 

Justiça Lidson Fausto da Silva solicitando 

informação sobre a data de retomada dos trabalhos 

da CPI. 

- E-mail da Empresa Tim Celular solicitando 

dilação de prazo para atendimento ao OF/CPI nº 

144/2015. 

- Ofício nº 130157/2015 do Banco Central do 

Brasil em resposta ao OF/CPI nº 157/2015. 

- Ofício 2015/596-473 do Banco do Nordeste 

informando que não constam registros na 

Instituição referente ao IGES em resposta ao 

OF/CPI nº 157/2015. 

- Processo Administrativo nº 153022/2015 do 

Banco do Brasil em resposta ao OF/CPI nº 157/15. 

- Processo Administrativo nº 152885/2015 da 

Samarco Mineração S/A informando que o Diretor 

Presidente e o Diretor Financeiro e de Suprimentos 

estão a disposição para comparecimento 

espontâneo, a partir do dia 12 de agosto. 

- Processo Administrativo nº 152026/15 da 

Procuradoria Geral da Assembleia designando a 

Procuradora Liziane Maria Barros de Miranda para 

acompanhar os trabalhos desta CPI. 

- Processo Administrativo nº 153086/15 do Banco 

Bradesco Nordeste informando que não constam 

registros na Instituição referente ao IGES em 

resposta ao OF/CPI nº 157/2015. 

- Processo Administrativo nº 153164/15 da 

Senhora Marli Oliveira Carvalhinho justificando 

sua ausência na reunião do dia 25/08 e solicitando o 

adiamento de sua oitiva nesta CPI.  

- Ofício do Banco Itaú em resposta a solicitação da 

CPI de caráter sigiloso. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar suposta 

irregularidade no pagamento e sonegação de tributos 

e valores gerados nas atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural no Estado do 

Espírito Santo.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

 

- Requerimento de prorrogação de prazo de 

funcionamento desta CPI por mais 180 dias. 
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CPI DOS EMPENHOS NA SAÚDE 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA 

RELATOR: Deputado RODRIGO COELHO 

REUNIÃO: 14ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 16.09.2015 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 12 horas 

 

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

- Processo Administrativo nº 153397/15 da Secretaria 

de Estado de Controle e Transparência encaminhando 

as documentações solicitadas por esta CPI em 

reunião ordinária do dia 19/08/15. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 
Objetivo da Comissão: Apurar responsabilidades face 

às denúncias relacionadas às matérias que vêm 

reiteradamente sendo divulgadas pela Imprensa deste 

Estado, que noticiam a realização de despesas por parte 

do Governo do Estado sem a existência de empenho, na 

Secretaria de Estado da Saúde, e, ainda, apurar 

empenhos cancelados nas demais Secretarias do 

Governo. 

 

 

3 - ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 

 

CONVOCADOS: 

 

Fábio Ney Damasceno - Ex-Secretário Estadual de 

Transportes e Obras Públicas 

 

 

CE DO PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GILSINHO 

LOPES 

RELATOR: Deputado HUDSON LEAL 

REUNIÃO: 9ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 14/09/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 09 horas 

 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

- E-mail recebido do Sr. Edward Muhs, Diretor 

Comercial da TECNOCRYO GASES E PRO ENERGY 

solicitando ajuda em criar um grupo, com a intenção de 

realizar estudos técnicos para identificação de 

oportunidade para produção de Dióxido de Carbono 

(CO2) e Energia Elétrica em conjunto com a EDP no 

Estado.  

 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Propor sugestões sobre a 

exploração de Petróleo, Gás, bem como a utilização de 

energia no Estado do Espirito Santo. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

 

CE DA CONCESSIONÁRIA ECO 101 

 

PRESIDENTE: Deputado ERICK MUSSO 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

RELATOR: Deputado FREITAS 

REUNIÃO: 6ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 15/09/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18 horas 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OF. ASPRAI- 101 nº 005/2015- do responsável 

pelas relações políticas da ASPRI-101/ES, Senhor 

Adriano Ramos, solicitando um espaço na agenda de 

reuniões para que possam participar e expor o que 

pensam e vivem no dia a dia. 

 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Discussão e 

Acompanhamento das Obras de Duplicação da BR 

101 e Serviços Prestados da Concessionária ECO 

101. 

 
3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 
 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 10h 

do dia 10/09/2015, estando sujeitas as alterações até 

a data da reunião. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1652 

 

Institui Comissão, em caráter permanente, para 

tratar de assuntos relacionados aos servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito santo. 

 

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Fica instituída, em caráter 

permanente, com vigência até o final do mandato da 

atual Mesa Diretora, Comissão para tratar de assuntos 

pertinentes aos servidores deste Poder, tais como, 

planos de carreira, direitos e vantagens dentre outras 

questões administrativas relacionadas. 

 

§ 1º A Comissão de que trata este artigo será 

composta pelos seguintes membros: 

 

I - Deputado Enivaldo dos Anjos, 1º 

Secretário da ALES; 

 

 II - Paulo Marcos Lemos, Diretor-Geral da 

Secretaria; 

 

 III - Fabiano Burock Freicho, Secretário de 

Gestão de Pessoas; 

 

 IV - 01 (um) representante do Sindicato dos 

Servidores da Assembleia Legislativa e Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo - Sindilegis. 

 
 § 2º A Comissão instituída por este Ato 

presidida pelo Sr. 1º Secretário, Deputado Enivaldo 

dos Anjos. 

 
 § 3º Deverá o Sindicato informar 

oficialmente ao Presidente da Comissão o seu 

representante. 

 
 § 4º Para consecução dos fins da presente 

Comissão o Sr. 1º Secretário poderá fazer as 

solicitações pertinentes ao Sr. Presidente deste Poder. 

 
 Art. 2º As reuniões da Comissão serão 

realizadas no Plenário da Ales, quinzenalmente, para 

debates e análise dos temas pertinentes aos 

servidores, abertas para a participação dos 

interessados. 

 Art. 3º Em caso de se concluir sobre alguma 

reivindicação ou direito de servidor deverá a 

Comissão, com a devida instrução, encaminhar 

relatório para análise e deliberação final da Mesa 

Diretora. 

 

 Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1653 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 
 

CONSIDERANDO o comando insculpido 

no artigo 30 da Resolução nº 3.418, de 7.8.2013, 

alterada pela Resolução nº 3.499, de 22.10.2013, e 

pela Resolução nº 4.058, de 13.7.2015, que determina 

a disposição de regras complementares ao 

procedimento de progressão que institui; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Este Ato dispõe sobre os 

procedimentos de operacionalização da progressão 

funcional dos servidores públicos efetivos da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo -  

Ales, nos termos do artigo 30 da Resolução nº 3.418, 

de 7.8.2013, alterada pela Resolução nº 3.499, de 

22.10.2013, e pela Resolução nº 4.058, de 13.7.2015. 
 

Parágrafo único. Participarão do 

procedimento de que trata o caput deste artigo os 

servidores que cumprirem os requisitos e não 

incidirem nas vedações previstos na Resolução nº 

3.418/2013, alterada pela Resolução nº 3.499/2013 e 

pela Resolução nº 4.058/2015. 
 

Art. 2º A participação no processo de 

progressão será facultativa, devendo ser requerida 

pelo servidor interessado de 1º.10.2015 até 

9.10.2015. 

 

§ 1º É dever do servidor interessado manter o 

controle dos períodos aquisitivos de sua progressão. 

 

§ 2º O servidor que não formular o 

requerimento no prazo previsto no caput deste artigo 
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não participará do procedimento de progressão do 

ano de 2015. 

 

§ 3º O prazo para inscrição no procedimento 

de progressão do servidor apto que se encontrar 

legalmente afastado na data prevista no caput deste 

artigo ficará suspenso até o seu retorno. 

 

§ 4º No caso do § 3º deste artigo, o servidor 

contará com o prazo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar do retorno às atividades, para formular o 

requerimento de progressão. 

 

§ 5º Os prazos para o trâmite interno do 

procedimento de que tratam os §§ 3º e 4º deste artigo 

observará, proporcionalmente, os prazos previstos 

neste Ato. 

 

Art. 3º A participação no processo de 

progressão será requerida pelo servidor por meio de 

formulário específico - a ser obtido junto à 

Coordenação do Grupo de Direitos e Vantagens ou 

por meio da Intranet (área do servidor) do sítio 

eletrônico da Ales (www.al.es.gov.br) -, que seguirá 

o modelo a ser publicado pela Secretaria de Gestão 

de Pessoas no Diário do Poder Legislativo.  

 

Parágrafo único. Junto ao formulário de 

inscrição no processo de progressão o servidor 

interessado deverá apresentar: 

I - declaração onde afirma estar apto à progressão e 

conhecer os termos da Resolução nº 3.418/2013, e 

suas alterações; 

II - a documentação necessária para comprovação da 

participação em conselhos, comissões e equipes 

especiais de trabalho, se houver; 

III - a documentação necessária para comprovação 

da atuação como instrutor de cursos e treinamentos, 

se houver; 

IV - a documentação necessária para comprovação da 

participação em treinamentos e cursos de 

aperfeiçoamento, se houver; 

V - a documentação necessária para comprovação da 

conclusão de curso regular diferente do requisito da 

carreira, se houver; 

VI - a documentação necessária para comprovação 

do recebimento de prêmios, se houver; 

VII - a documentação necessária para comprovação 

da ocupação de cargo em comissão ou do exercício 

de função gratificada, se houver; 

VIII - a documentação necessária para comprovação 

da gestão e fiscalização de contratos, se houver; 

IX - a documentação necessária para comprovação da 

publicação de trabalhos, se houver; 

X - a documentação necessária para comprovação da 

conclusão de curso de especialização de no mínimo 

360 (trezentos e sessenta) horas de duração, mestrado 

e/ou doutorado, se houver. 
 

Art. 4º O servidor interessado na computação 

de pontos relativos ao fator profissional deverá 

encaminhar à Coordenação do Grupo de Direitos e 

Vantagens os respectivos documentos junto ao 

formulário de inscrição, no prazo previsto no artigo 

2º deste Ato, importando sua inércia em renúncia ao 

direito à respectiva pontuação. 

 

§ 1º Serão consideradas as pontuações 

obtidas no respectivo período aquisitivo da 

progressão, até a data de 30.9.2015. 

 

§ 2º Se o documento comprobatório da 

realização de alguma atividade do fator profissional 

não for confeccionado até o prazo previsto no § 1º 

deste artigo, poderá o servidor utilizá-lo no próximo 

procedimento de progressão em que participar, na 

forma dos §§ 5º e 6º do artigo 28 da Resolução nº 

3.418/2013, alterada pela Resolução nº 3.499/2013 e 

pela Resolução nº 4.058/2015. 

 

Art. 5º A Secretaria de Gestão de Pessoas, 

por meio da Coordenação do Grupo de Direitos e 

Vantagens, procederá à verificação do cumprimento 

dos requisitos e da não incidência nas vedações para 

a progressão. 

 

§ 1º A Coordenação do Grupo de Direitos e 

Vantagens realizará as diligências que entender 

necessárias ao esclarecimento das questões 

submetidas a sua apreciação. 

 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não 

desonera o servidor interessado das obrigações 

previstas nos artigos 2º, 3º e 4º deste Ato, sendo dele 

o ônus de apresentar todas as documentações 

necessárias ao procedimento de progressão, nos 

termos da Resolução nº 3.418/2013, alterada pela 

Resolução nº 3.499/2013 e pela Resolução nº 

4.058/2015. 
 

Art. 6º A Coordenação do Grupo de Direitos 

e Vantagens processará a progressão do servidor 

inscrito nos autos do seu processo de direitos e 

vantagens, até a data de 4.11.2015, ressalvado motivo 

justificado, devidamente atestado pela Secretaria de 

Gestão de Pessoas. 

 

§ 1º A Coordenação do Grupo de Direitos e 

Vantagens consultará o resultado das avaliações de 

desempenho funcional do servidor, juntada ao 

processo de direitos e vantagens na forma do 

parágrafo único do artigo 12 da Resolução nº 

3.418/2013, alterada pela Resolução nº 3.499/2013 e 

pela Resolução nº 4.058/2015 - a fim de apurar a 

pontuação obtida no fator desempenho -, analisará a 

pontuação obtida com o fator antiguidade, bem como 

analisará os documentos juntados pelo servidor 

relativos ao fator profissional. 

 

§ 2º Caso julgue necessário, a Coordenação 

do Grupo de Direitos e Vantagens submeterá o feito à 

apreciação da Comissão Especial de que trata o artigo 
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81 da Resolução nº 3.418/2013, alterada pela 

Resolução nº 3.499/2013 e pela Resolução nº 

4.058/2015, que se manifestará no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento. 

§ 3º Concluída a análise, a Coordenação do Grupo de 

Direitos e Vantagens, no prazo definido no caput 

deste artigo, remeterá à Secretaria de Gestão de 

Pessoas os processos analisados, acompanhados das 

respectivas minutas de Atos de progressão, bem 

como do comunicado de que trata o artigo 7º deste 

Ato. 
 

Art. 7º A Secretaria de Gestão de Pessoas 

baixará, até a data de 6.11.2015, comunicado no 

Diário do Poder Legislativo informando os resultados 

preliminares da progressão, com a indicação da 

tabela, classe e referência a que faz jus o servidor 

inscrito nos termos do artigo 2º deste Ato. 

 

Art. 8º Ao servidor que discordar do 

resultado apresentado nos termos do artigo 7º deste 

Ato fica garantido o direito de interpor recurso até 

a data de 16.11.2015. 

 

§ 1º O formulário de recurso do resultado 

preliminar da progressão seguirá o modelo 

constante do Anexo Único deste Ato. 

 

§ 2º O recurso será apresentado à Comissão 

de Revisão do Resultado Preliminar da Progressão 

- 2015, que promoverá a juntada no processo em 

que se discute a progressão. 

 

§ 3º Ficam designados os servidores abaixo 

relacionados para compor a Comissão de Revisão 

do Resultado Preliminar da Progressão - 2015: 

I - membros titulares: 

a) MARCOS BAPTISTA BONN - matrícula 

208850 - membro representante da carreira de 

Analista em Comunicação Social; 

b) MONICA FERREIRA PAES - matrícula 

201376 - membro representante da carreira de 

Taquígrafo Parlamentar; 

c) GRACIELLI DUARTE TEIXEIRA - matrícula 

208330 - membro representante da carreira de 

Técnico em Comunicação Social; 

d) MARCOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - 

matrícula 203318 - membro representante da 

carreira de Técnico em Tecnologia da Informação; 

e) LUCIANO CIRQUEIRA ALVES - matrícula 

204099 - membro representante da carreira de 

Técnico Legislativo Júnior; 

f) GABRIELI HEREDIA LUCHI - matrícula 

208327 - membro representante da carreira de 

Técnico Legislativo Sênior; e 

g) GILDO GOMES - matrícula 201772 - membro 

indicado pela entidade sindical representativa dos 

servidores da Ales. 

II - membros suplentes: 

a) GLEYSON TETE - matrícula 208388 - membro 

representante da carreira de Analista em 

Comunicação Social; 

b) ROSANGELA ZAMPROGNO - matrícula 

016650 - membro representante da carreira de 

Taquígrafo Parlamentar; 

c) HIGOR CESCONETI PINHEIRO - matrícula 

208338 - membro representante da carreira de 

Técnico em Comunicação Social; 

d) PAULO JOVANI BURGUES - matrícula 201527 

- membro representante da carreira de Técnico em 

Tecnologia da Informação; 

e) HERBERTH ALVES DE BRITTO - matrícula 

035443 - membro representante da carreira de 

Técnico Legislativo Júnior; 

f) RENATA BAPTISTA GORAYEB VARGAS - 

matrícula 035717 - membro representante da carreira 

de Técnico Legislativo Sênior; e 

g) ROBERTO COCO DE VARGAS - matrícula 

207536 - membro indicado pela entidade sindical 

representativa dos servidores da Ales. 

 
§ 4º A Comissão de Revisão do Resultado 

Preliminar da Progressão - 2015 será presidida pelo 

membro titular representante da carreira do servidor 

cujo processo de progressão esteja sendo objeto de 

recurso. 

 
§ 5º O membro suplente atuará quando o 

respectivo membro titular ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até 3º (terceiro) grau, ou sua 

chefia, seja parte interessada no recurso, ou ainda, 

quando o membro titular estiver, por qualquer 

motivo, impedido de agir. 

 

§ 6º A Comissão de Revisão do Resultado 

Preliminar da Progressão - 2015 julgará o recurso do 

servidor até a data de 23.11.2015. 

 

§ 7º Após a decisão referida no § 6º deste 

artigo, a Comissão de Revisão do Resultado 

Preliminar da Progressão - 2015 remeterá o processo 

à Secretaria de Gestão de Pessoas que, caso acate a 

decisão, encaminhará o processo à Direção Geral 

para providências quanto à conclusão e publicação 

dos respectivos Atos de progressão. 

 
§ 8º A Secretaria de Gestão de Pessoas e a 

Direção Geral realizarão as diligências que julgarem 

necessárias ao deslinde da questão. 

 
§ 9º A Comissão de Revisão do Resultado 

Preliminar da Progressão - 2015, composta na forma 

do § 3º deste artigo, fica extinta ao fim do processo 

de progressão realizado no ano de 2015. 

 
Art. 9º A ausência de recurso do servidor 

implicará a aceitação do resultado constante do 

comunicado de que trata o artigo 7º deste Ato. 
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Parágrafo único. No caso deste artigo, a 

Secretaria de Gestão de Pessoas remeterá o processo 

à Direção Geral a fim de que seja concluído e 

publicado o respectivo Ato de progressão. 

 

Art. 10. A progressão será concedida por 

meio de Ato da Mesa Diretora ao servidor público 

que cumprir os requisitos e não incidir nas vedações 

previstas na Resolução nº 3.418/2013, alterada pela 

Resolução nº 3.499/2013 e pela Resolução nº 

4.058/2015. 

 

§ 1º O Ato que promover a progressão 

indicará a tabela, classe e referência a que faz jus o 

servidor. 

 

§ 2º O Ato será publicado, ressalvado motivo 

justificado, até o mês de novembro/2015, retroagindo 

seus efeitos na forma do artigo 16 da Resolução nº 

3.418/2013, alterada pela Resolução nº 3.499/2013 e 

pela Resolução nº 4.058/2015. 

 

§ 3º Em qualquer caso, os efeitos financeiros 

não retroagirão à data anterior à que o servidor 

completou o último ciclo de progressão, nem à data 

anterior à vigência da Resolução nº 3.499/2013. 

 

§ 4º Publicado o Ato de progressão, o 

desenvolvimento funcional do servidor somente será 

objeto de contestação nos termos do artigo 11 deste 

Ato. 

 

Art. 11. Ao servidor que discordar do 

resultado final de sua progressão fica garantido o 

direito de contestá-lo, nos termos da Lei 

Complementar nº 46, de 31.1.1994, por meio de 

processo administrativo próprio, a ser iniciado junto 

ao Protocolo Geral da Ales e direcionado à Mesa 

Diretora. 

 

Parágrafo único. No caso deste artigo, a 

Secretaria de Gestão de Pessoas e a Direção Geral 

promoverão a instrução necessária ao deslinde da 

questão. 

 

Art. 12. Em qualquer caso, quando o 

procedimento regulamentado neste Ato suscitar 

controvérsia jurídica, o processo de progressão será 

analisado pela Procuradoria da Ales, antes de ser 

submetido à análise da Mesa Diretora. 

 

Art. 13. Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

FORMULÁRIO DE RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROGRESSÃO 

À Comissão de Revisão do Resultado Preliminar da Progressão  

 
Eu,                                                                                                              , matrícula _________ titular do cargo 

efetivo de _________________________________________________, lotado na(o) 

______________________________________________, venho requerer REVISÃO do resultado preliminar 

do meu processo de progressão, por discordar da pontuação atribuída ao(s) fator(es):  

 

 

 

 

pelas seguintes razões:  
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Nestes termos, pede deferimento. 

 

Vitória/ES,______ de _____________________de _______. 

 

 

________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do servidor 

 

 

 

 

ATO Nº 1655 
 

A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 

FREITAS, nos dias 22 e 23/09/2015, com base no 

artigo 305, I, do Regimento Interno, para  

participar da Reunião com a Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional (CMO)CN em Brasília/DF. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  

ATO Nº 1656 
 

A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 

DARY PAGUNG, nos dias 22 e 23/09/2015, com 

base no artigo 305, I, do Regimento Interno, para  

participar da Reunião com a Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional (CMO)CN em Brasília/DF. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  
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ATO Nº 1657 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
CONCEDER LICENÇA, sem ônus para 

esta Casa de Leis, a Deputada LUZIA TOLEDO, no 

período de 09 a 19/09/2015, com base no artigo 305, 

I, do Regimento Interno, para desempenhar missão 

autorizada, representando a Assembleia Legislativa 

em Lisboa - Portugal.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  
 

 

ATO Nº 1658 

 
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, WOLNEY GUIMARAES 

PEREIRA, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa, a partir de 01/09/2015. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  
 

 

ATO Nº 1659 

 

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, ELANIA VALERIA MONTEIRO 

SARDINHA DE SOUZA, para exercer o cargo em 

comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, no gabinete da 

Deputada Luzia Toledo, por solicitação da própria 

Deputada. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  
 

 

ATO Nº 1660 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

TORNAR SEM EFEITO, na forma do § 10, 

do art. 16, da Lei Complementar nº 46/1994, o Ato nº 

1332, publicado no Diário do Poder Legislativo em 

09/07/2015, que nomeou CLAUDIO ANTONIO 

COSTA, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no Gabinete do 

Deputado Marcos Bruno. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário  
 

 

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

 

PORTARIA Nº 0454 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

SUSPENDER as férias regulamentares, dos 

servidores abaixo relacionados. 

 
Matrícula Servidores 

Período 

marcado 
Exercício 

A partir 

de 
Dias 

Período 

transferido 

207628 

JOÃO 

BATISTA DE 

OLIVEIRA 

24/08 a 

22/09/2015 
2015 03/09/2015 

20 (vinte) 

dias 
restantes 

Época 

oportuna 

201540 

KARLA 

QUEIROZ DE 

OLIVEIRA 

09/09 a 

08/10/2015 
2015 14/09/2015 

25 (vinte 

e cinco) 

dias 

restantes 

Época 

oportuna 

203326 

MARISE DE 

ALMEIDA 

AVILA 

09/09 a 

08/10/2015 
2015 16/09/2015 

23 (vinte 

e três) 

dias 

restantes 

Época 

oportuna 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de setembro de 2015. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 0455 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
MARCAR as férias regulamentares, dos 

servidores abaixo relacionados. 

 
Servidores Matrícula Exercício Período 

Quantidade 

de dias 

ALCIMAR 

LOPES SANT 

ANNA 

206484 2015 
13/10 a 

11/11/2015 

30 (trinta) 

dias 

ALINE DE 

ALMEIDA E 

SILVA 

208024 2015 
14/09 a 

13/10/2015 

30 (trinta) 

dias 

GABRIELLE 

SEQUIM 

ZANETI 

207146 2015 
09/09 a 

08/10/2015 

30 (trinta) 

dias 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de setembro de 2015. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 0456 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR para o período de 03 a 

17/11/2015, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2015, da servidora WANESSA 

SANTOS LODI, matrícula nº 206982, restando 15 

(quinze) dias para época oportuna de acordo com  

§ 14 do artigo 115 da Lei Complementar nº 

46/1994, inserido pela Lei Complementar nº 

792/2014. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de setembro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 

DE SERVIÇO nº 019/2015  

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da  Ordem de Serviço nº 019/2015, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: MCA CALMON PROJETOS E 

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 16.722.744/0001-

50. 

 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação. 

 

OBJETO: Elaboração de laudo estrutural para 

construção e ampliação de Estacionamento Externo 

da Ales. 

 

Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

 

PROCESSO: 152028 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de setembro de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

___________________________________________ 

 
RESUMO ORDEM 

DE SERVIÇO nº 020/2015  

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da  Ordem de Serviço nº 020/2015, 

conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATADA: SET - SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE 

TELEVISÃO  CNPJ: 30.121.180/0001-20. 

 
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação. 

 
OBJETO: Inscrição dos servidores Charles 

Lourenço Scárdua e Jassom Campos Carneiro, no 

XXVIII Congresso e Feira de Tecnologia para 

Broadcast no Set Expo 2015. 

 

Valor: R$ 1.610,00 (hum mil, seiscentos e dez reais) 

 

PROCESSO: 152708 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de setembro de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

___________________________________________ 

 

RESUMO ORDEM 

DE SERVIÇO nº 021/2015  

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da  Ordem de Serviço nº 021/2015, 

conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATADA: EXATHUM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.361.996/0001-

02. 

 

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação. 

 

OBJETO: Inscrição dos servidores no Curso de 

Auditoria Interna na Administração Pública. 

 

Valor: R$ 8.234,00 (oito mil, duzentos e trinta e 

quatro reais) 

 
PROCESSO: 153066 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de setembro de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

___________________________________________ 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 038/2015 

Processo nº 150948/2015 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 038/2015, 

referente à AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) 

BATERIAS PARA AS FILMADORAS 

PROFISSIONAIS, que teve como resultado do lote 

único: JP COMERCIAL E FORNECEDORA 

LTDA - ME (CNPJ nº 10.906.855/0001-30), com 

valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 

reais). 

 
Maiores informações através do e-mail: 

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

Vitória/ES, 10 de setembro de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

___________________________________________ 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 042/2015 

Processo nº 142739/2014 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico - Registro de 

Preços nº 042/2015, referente à AQUISIÇÃO, 

REPARO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO E ADESIVOS VINÍLICOS DE 

USO INTERNO NAS DEPENDÊNCIAS DA 

ALES, que teve como resultado do lote único: 

TRILHA LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI - 

EPP (CNPJ nº 10.569.252/0001-90), com valor total 

de R$ 9.981,00 (nove mil, novecentos e oitenta e um 

reais). 

 

Maiores informações através do e-mail: 

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

 

Vitória/ES, 10 de setembro de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

 

COMUNICADO 

 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA 

CREDENCIAMENTO E 

RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

EDITAL N° 01/2015 

 
A ESCOLA DO LEGISLATIVO, em atendimento 

ao que dispõe o Art. 19 da Resolução 3.637 de 2013, 

torna pública as normas gerais para o processo 

seletivo simplificado interno para credenciamento e 

recredenciamento de docentes para a Escola do 

Legislativo. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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1.1 O presente processo seletivo é restrito aos 

servidores da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo e será válido para o ano de 

2016. 

 

1.2 A seleção de que trata este Edital compreenderá 

o exame de conhecimentos e habilidades 

mediante Análise Curricular e Aula 

demonstrativa para o credenciamento. 

 

1.3 O recredenciamento de que trata este Edital 

compreenderá a apresentação do Requerimento 

de Recredenciamento devidamente preenchido 

e assinado pelo docente que foi credenciado 

para o ano de 2015. 

 

1.4 O Edital de seleção será divulgado no Diário 

Oficial do Legislativo-DPL, nos murais da 

Assembleia Legislativa, nas dependências da 

Escola do Legislativo e disponibilizado no 

endereço eletrônico www.al.es.gov.br no link 

“Escola do Legislativo”. Além destes meios, a 

divulgação poderá se dar ainda por intermédio 

de outros instrumentos internos de publicidade 

da Assembleia Legislativa. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 As inscrições ocorrerão no período de 14 a 30 de 

setembro de 2015, de 8h às 18h, no local 

determinado neste Edital. O servidor que não se 

inscrever ou apresentar o requerimento de 

recredenciamento neste período ficará 

automaticamente excluído deste certame. 

 
2.2 Local da Inscrição: Sede da ESCOLA DO 

LEGISLATIVO, situada na sala 905, 9º andar na 

Torre Legislativa - Recepção da Escola do 

Legislativo. 

 
2.3 Para Credenciamento os candidatos deverão 

retirar a ficha de inscrição, que estará disponível no 

endereço eletrônico www.al.es.gov.br, no link 

“Escola do Legislativo” ou na recepção da Escola, e 

apresenta-la no local de inscrição constante do item 

2.2, devidamente preenchida, assinada e 

acompanhada dos documentos abaixo relacionados 

em envelope lacrado/fechado, após conferência da 

documentação: 

a) Cópia do documento de Identidade (expedida por 

órgão oficial); 

b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia do diploma devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura - MEC, 

acompanhado do histórico escolar; ou  

d) Cópia da Certidão original de conclusão do curso, 

acompanhada do histórico escolar.  

e) “Curriculum Vitae”; 

f) Documento comprobatório de experiência em 

docência, quando for o caso.  

g) Documento comprobatório de experiência no 

serviço público, quando for o caso.  

h) Documento comprobatório de “Experiência como 

docente na Escola do Legislativo nos últimos 24 

(vinte e quatro) meses”, quando for o caso. 

 

2.4 Para comprovação da autenticidade dos 

documentos constantes das alíneas a, b, c e d, o 

servidor deverá apresentar, atendidas as formalidades 

exigidas pela legislação pertinente, cópia do original 

para conferência. 

 

2.5 Para Recredenciamento os candidatos deverão 

retirar o requerimento de recredenciamento, que 

estará disponível no endereço eletrônico 

www.al.es.gov.br, no link “Escola do Legislativo” 

ou na recepção da Escola, e apresenta-lo no local de 

inscrição constante do item 2.2, devidamente 

preenchido e assinado, em envelope 

lacrado/fechado. 
 

2.6 Os documentos apresentados pelos candidatos 

para atender os quesitos “Experiência do Docente” e 

“ Experiência no Serviço Público” , constantes na 

Etapa I (Anexo II), deverão ser apresentados de 

forma que a referida experiência seja comprovada por 

meio da contagem de tempo de serviço em dias, 

meses ou anos. Qualquer outra forma de medida 

apresentada das respectivas experiências não será 

aceita para fins de cômputo destes quesitos. 

 
2.7 Os dados informados no ato da inscrição serão de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 

 
2.8 No ato da inscrição ou apresentação do 

requerimento de recredenciamento, o candidato 

receberá comprovante, devidamente assinado, por 

servidor da Escola do Legislativo. 

 
2.9 A inscrição poderá ser realizada pelo candidato 

ou por procurador legalmente constituído. 

 
2.9.1 No caso de inscrição por procuração, além dos 

documentos do candidato representado mencionados 

no item 2.3, deverá ser apresentado o instrumento 

particular de procuração com firma reconhecida e a 

fotocópia autenticada da Cédula de Identificação 

(cédulas de identidade expedidas por órgãos oficiais) 

do procurador, devendo toda documentação estar 

anexada ao processo de inscrição. 

 
2.9.2 O candidato inscrito por procuração assume 

total responsabilidade pelas informações prestadas 

por seu procurador, arcando com as consequências de 

eventuais erros de seu representante no 

preenchimento do requerimento de inscrição ou na 

apresentação dos documentos exigidos. 

 

2.9.3 Quando a inscrição for realizada por procuração 

todos os documentos mencionados no item 2.7.1 
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também deverão estar acondicionados em envelope 

lacrado/fechado. 

 

2.10 No ato da inscrição a falta de qualquer um dos 

documentos, constantes no item 2.3 alíneas a, b, c e d 

do presente edital, importará no indeferimento da 

referida inscrição. 

 

2.11 No ato da inscrição, o candidato deverá escolher 

o(s) eixo(s) temático(s) em que pretende atuar, 

conforme disposto no Anexo I deste Edital, devendo 

existir correspondência pedagógica com a sua 

formação acadêmica. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1 As etapas de seleção para o credenciamento dos 

docentes serão realizadas nas datas e horários, 

definidos em cronograma estabelecido pela Escola do 

Legislativo, que serão divulgadas no DPL, nos 

murais da Assembleia Legislativa, nas dependências 

da Escola e disponível no endereço eletrônico 

www.al.es.gov.br no link “Escola do Legislativo”. 

Além destes meios, a divulgação poderá se dar ainda 

por intermédio de outros instrumentos internos de 

publicidade da Assembleia Legislativa. 

 

3.2 O processo de seleção se dará nas seguintes 

Etapas: 

 

3.2.1 ETAPA I: ANÁLISE CURRICULAR  

3.2.1.1 Esta etapa seguirá os critérios de pontuação 

constantes do Anexo II. 

 

3.2.1.2 Só será concedida pontuação no quesito 

“Formação Acadêmica”, que consta da Etapa I 

(Anexo II), aos títulos que observarem 

correspondência pedagógica com o Eixo Temático 

escolhido pelo candidato. 
 

3.2.1.3 A pontuação do candidato no quesito 

“Experiência como Docente na Escola do Legislativo 

nos últimos 24 (vinte e quatro) meses”, constante da 

Etapa I (Anexo II), só será computada se observado a 

atuação do candidato dentro deste período, contados 

regressivamente do último dia do prazo final para 

inscrição fixado no presente Edital, conforme 

disposto no item 2.1, tendo cumprido como docente 

qualquer tempo, no decurso do prazo citado neste 

quesito. 

 

3.2.1.4 De forma reciproca a pontuação obtida no 

quesito “Experiência como Docente na Escola do 

Legislativo nos últimos 24 (vinte e quatro) meses”, 

não servirá para o cômputo de pontos no quesito 

“Experiência como Docente“ da Etapa I (Anexo II) 

 

3.2.1.5 Além do atendimento do que dispõe o item 

3.2.1.3, o candidato para alcançar os pontos deste 

quesito, deverá ter obtido também avaliação “Bom” 

ou ótimo”,  em no mínimo 70% (setenta por cento) 

do item quanto ao professor, quando da sua avaliação 

como docente da Escola do Legislativo, realizada 

pelos respectivos alunos no “formulário de avaliação 

do cursista” . 

 

3.2.1.6 O cômputo dos pontos obtidos nesta Etapa 

será de responsabilidade do Corpo Gestor da Escola 

do Legislativo. 

 

3.2.2 ETAPA II: AULA DEMONSTRATIVA 

3.2.2.1 O candidato que cumprir a Etapa I será 

convocado para a apresentação de Aula 

Demonstrativa, cujo tema será correspondente ao 

Eixo temático selecionado no ato da inscrição.  

 

3.2.2.2 A avaliação da Aula Demonstrativa (Etapa II) 

se dará observando os quesitos e as escalas de 

pontuação contidas no Anexo III. 

 

3.2.2.3 O candidato terá disponível para sua 

apresentação, sala de aula com recursos didáticos 

para execução desta etapa, definidos pela supervisão 

pedagógica da Escola do Legislativo. 

 

3.2.2.4 A avaliação da Aula Demonstrativa será de 

responsabilidade do Corpo Gestor da Escola, por 

meio de uma Comissão composta de, no mínimo, 03 

(três) servidores da ALES, devendo pelo menos 01 

(um) destes ser membro do Conselho Escolar, 

indicado pelo presidente deste colegiado, e pelo 

supervisor pedagógico da Escola do Legislativo que 

presidirá a Comissão de Avaliação. 

 

3.2.2.5 Nas ausências ou impedimentos do supervisor 

pedagógico, incluindo o disposto no item 8.2 deste 

Edital, assumirá a presidência da Comissão de 

Avaliação o Coordenador Especial da Escola do 

Legislativo. 

 
3.2.2.6 O tema a ser ministrado, dentro do Eixo 

temático escolhido pelo candidato, que será alvo da 

avaliação na Etapa II (Aula Demonstrativa), deverá 

ser apresentado por meio de um Plano de Aula à 

Escola do Legislativo, no mínimo, 72 (setenta e duas) 

horas antes da data marcada para a referida avaliação. 

A forma pela qual deverá ser apresentado tal 

requisito será informada quando da divulgação da 

data para participação desta Etapa. 

 
3.2.2.7 A Aula Demonstrativa terá duração de no 

mínimo 15 (quinze) minutos e no máximo 20 (vinte) 

minutos. 

 
3.2.2.8 A pontuação final do candidato nesta etapa 

(Aula Demonstrativa) se dará pela soma dos pontos 

obtida em cada quesito, conforme disposto no Anexo 

III, combinado com o Anexo III-A. 

 
3.2.2.9 O candidato que não alcançar no mínimo 25 

(vinte e cinco) pontos nesta etapa estará eliminado do 

presente certame. 

http://www.al.es.gov.br/
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3.2.2.10 O candidato que não comparecer para a Aula 

Demonstrativa na data e hora marcadas será 

considerado desistente e estará automaticamente 

eliminado do processo seletivo. 

 
4. RESULTADO FINAL 

 
4.1 Será considerado habilitado e, consequentemente, 

credenciado para compor o corpo de docentes da Escola 

do Legislativo, o candidato que: 

 

a) Alcançar pontuação superior a 30 (trinta) 

pontos, somados em todas as etapas, observado 

o disposto no item 3.2.2.9. 

 

b) Apresentar o formulário de recredenciamento 

dentro do prazo estabelecido neste edital, item 

2.3. 

 

4.2 A relação final dos candidatos credenciados em seus 

respectivos Eixos Temáticos e professores 

recredenciados, será divulgada, no DPL, nas 

dependências da Escola do Legislativo e no endereço 

eletrônico www.al.es.gov.br no link “Escola do 

Legislativo”. Além destes meios, a divulgação poderá 

se dar ainda por intermédio de outros instrumentos 

internos de publicidade da Assembleia Legislativa. 

 

4.3 O credenciamento do candidato não implicará, 

necessariamente, à sua designação para a prática da 

docência junto à Escola, mas sim mera expectativa, já 

que este ato será pautado conforme critérios de 

conveniência e oportunidade da Escola do Legislativo 

no atendimento às diretrizes do seu planejamento 

pedagógico. 

 

4.4 O docente credenciado será designado, observado o 

item 4.3, para o respectivo curso definido 

pedagogicamente pela Escola do Legislativo, 

considerando a compatibilidade da formação do 

credenciado em relação ao conteúdo a ser ministrado. 

 
5. CONVOCAÇÃO DO DOCENTE 
 

5.1 Os docentes credenciados serão designados de 

acordo com as necessidades da Escola do Legislativo, 

observado sempre, a validade deste certame. 

 

5.2 A designação dos docentes credenciados, quando 

for o caso, se dará nos termos do disposto no § 1º, do 

artigo 20 da Resolução 3.637/2013. 

 

5.3 O credenciado em seu respectivo eixo, quando 

designado para a docência, será, ao final do curso 

ministrado, avaliado pelos alunos, por meio do 

“Formulário de Avaliação do Curso” e caso a sua 
avaliação não atinja “bom” ou “ótimo” em no mínimo 

70% (setenta) do quesito quanto ao professor, este não 

será mais aproveitado para o restante do ano 

correspondente à validade deste Edital.  

 
6. VALOR/HORA/AULA 

6.1 Os valores de hora/aula são os fixados de acordo 

com a titulação do docente, conforme dispõe os 

incisos I,II,III,IV e V, do Artigo 20 da Resolução nº 

3.637, de 12 de dezembro de 2013, observado ainda, 

a correspondência desta titulação com o conteúdo a 

ser ministrado. 

 

6.2 O valor hora/aula inclui as atividades docentes 

de: planejamento, desenvolvimento de material 

didático, atuação em sala de aula e avaliação dos 

alunos, conforme dispõe o § 2º, do Artigo 20 da 

Resolução 3.637 de 12 de dezembro de 2013. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1 O candidato que desejar recorrer do seu resultado 

poderá interpor recurso, em até 2 (dois) dias úteis, 

contados do dia subsequente ao da divulgação do 

resultado final dos docentes credenciados da Escola 

do Legislativo. 

 

7.2 O recurso deverá ser apresentado à Escola do 

Legislativo, em formulário próprio, que será 

disponibilizado na recepção da sala 905. 

 

7.3 Os recursos serão analisados e julgados em até 05 

(quinze) dias úteis, contados a partir do dia 

subsequente da entrega e registro, junto à Escola, da 

respectiva peça recursal.  

 

7.4 O candidato deverá ser claro, consistente e 

objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será preliminarmente indeferido. 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 A seleção obtida por este Edital tem validade de 12 

meses, a contar do dia 1º de janeiro de 2016 a 31 de 

dezembro de 2016.  

 

8.2 O servidor que estiver participando de processo de 

seleção para docência não poderá compor a Comissão 

que trata o item 3.2.2.4 (Comissão para Avaliação da 

Aula Demonstrativa), visando avaliar outro candidato, 

desde que a aula a ser avaliada seja integrante do 

mesmo Eixo Temático escolhido por ambos.  

 

8.3 Os Eixos Temáticos que compõem o Anexo I deste 

Edital foram definidos tendo como parâmetro o Plano 

Político Pedagógico da Escola do Legislativo. 

 

8.4 A inscrição do candidato no processo de seleção 

implica no conhecimento e na aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, das quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento. 

 

8.6 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pelo 

Conselho Escolar da Escola do Legislativo. 

 

Vitória (ES), 10 de setembro de 2015. 
 

DEPUTADO ENIVALDO DO ANJOS 

Presidente da Escola do Legislativo 
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(ANEXO I) 

 

Nº EIXO TEMÁTICO 

01 Direito 

02 Administração Pública 

03 Comunicação Organizacional 

04 Tecnologia da Informação 

05 Desenvolvimento Comportamental 
 

 

ANEXO II) 

ETAPA I: ANÁLISE CURRICULAR 

MÁXIMO DE PONTOS NESTA ETAPA: 3.2.1 

 

Quesito: 

Formação Acadêmica 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Quesito: 

Experiência Docente 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Quesito: 

Experiência Serviço Público 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Doutorado 10 4 anos ou mais 10 4 anos ou mais 10 

Mestrado 7,5 3 a 4 anos incompletos 7,5 3 a 4 anos incompletos 7,5 

Especialização 5,0 2 a 3 anos incompletos 5,0 2 a 3 anos incompletos 5,0 

Graduação 2,0 1 a 2 anos incompletos 2,0 1 a 2 anos incompletos 2,0 

Quesito Pontuação 

Experiência como docente na Escola do Legislativo nos últimos 24 (vinte e 

quatro) meses. 
2,0 

 

 

(ANEXO III) 

ETAPA II - AULA DEMONSTRATIVA  

MÁXIMO DE PONTOS NESTA ETAPA: 50 
 

Quesitos 

Organização de ideias 

Abordagem do tema 

Recurso Didático 

Clareza ao ministrar a aula 

Alinhamento do candidato aos objetivos da Escola do Legislativo 

 

(ANEXO III-A) - ETAPA II 

 

 

 

 

Escala Pontos 

Ótimo 10,0 

Bom 5,0 

Regular 2,5 

Ruim 0,0 
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CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO 

LEGISLATIVO 
 

(aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo e conveniados) 

 

SETEMBRO/ 2015 

MATRÍCULAS ABERTAS 

 

Power point 

Data do curso: 16/9 a 24/9 

Horário: 13h às 15h  

Carga horária: 14h 

Objetivo: Introduzir conceitos básicos do Power 

Point e proporcionar aos participantes, utilizando as 

ferramentas necessárias, o primeiro contato com o 

programa. 

 

Professor (a): Jorge Carlos de Oliveira Júnior 

 
 

Excelência no atendimento ao cidadão (Parceria: 

Tribunal de Contas ES) 
 

Data do curso: 14/9 a 18/9 

Horário: 13h30min às 17h30min 

Carga horária: 20 horas  

Objetivo: Capacitar os servidores para aplicar no dia-

a-dia as estratégias das mais bem-sucedidas empresas 

que desenvolveram uma cultura de atendimento que 

deixam qualquer um de "queixo caído". Os temas 

abrirão a mente sobre relacionamento com o cidadão 

e transformarão Paixão por Servir em resultados 

fantásticos. Prática de como as atuais tecnologias 

disponíveis ajudam a consolidar a experiência dos 

cidadãos em momentos mágicos ao invés de 

momentos trágicos. Uso de smartphones é 

recomendável. 
 

Professor (a): Durval Senna da Silva 

Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas 

ES, graduado em Economia, Especialista em Gestão 

de RH, com atuação na Gerência de RH, Controle de 

Processos e Atendimento Presencial e Online. 

Instrutor da Escola de Contas Públicas do TCEES. 

Atuação no SENAC, Fundação Bradesco, CDL e 

diversos Órgãos Públicos do Estado do ES, na área 

de Gestão de Atendimento. 

 
 

Improbidade administrativa 
 

Data do curso: 28/9 a 9/10 

Horário: 9h às 11h 

Carga horária: 20h 

Objetivo: Capacitar e trazer as noções básicas da Lei 

nº 8.429/1992 para o dia-a-dia dos servidores em 

conformidade com as alterações legislativas e 

jurisprudências recentes que tratam sobre o assunto. 
 

Professor (a): Ricardo Benetti Fernandes Moça 

Bacharel em Direito/FDV, Especialista em Direito 

Empresarial/UCAM e em Direito Processual 

Civil/FDV. Procurador da ALES. Membro 

Conselheiro da Associação de Jovens Advogados/ES, 

Professor universitário e autor de diversos artigos 

jurídicos, Professor convidado da Escola do Poder 

Legislativo/MG, Colaborador do Instituto Brasileiro 

de Direito Público-BDP e membro titular da 

Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seccional ES. 

 
 

Orçamento Público 
 

Data do curso: 21/9 a 2/10 

Horário: 13h às 15h 

Carga horária: 20h 

Objetivo: Compreender a importância do 

planejamento público e dos instrumentos 

institucionais focados no alcance de resultados para a 

sociedade - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e a 

responsabilização do agente público. 
 

Professor (a): Ronye Berger 

Graduado em Economia/UFES, em Tecnologia da 

Informação/Estácio de Sá e em Matemática/Facha; 

Especialista em Gestão Pública/IFES e Mestre em 

Educação/UFES. Servidor da ALES, lotado na 

Comissão de Ciência e Tecnologia. Avaliador do 

prêmio INOVES, Professor de Graduação e Pós-

Graduação, Professor da ESESP. Experiência em 

Finanças Públicas, Planejamento Estratégico e 

Finanças Pessoais, tendo atuado como consultor no 

Setor Público e Privado.  

 
 

Palestra: Legislação Previdenciária - Implicações 

da aposentadoria na remuneração do servidor 

(Parceria: IPAJM) 
 

Data: 24 de setembro 

Horário: 14h às 16h 

Carga Horária: 2h 

Objetivo: Fornecer ao servidor informações sobre as 

implicações da aposentadoria na sua remuneração. 

Professores: 

Liane Mara Santana da Silva  

Graduada em Direito, Pós-Graduada MBA Executivo 

em Saúde, Curso de Gestão de Aposentadorias e 

Pensões no Serviço Público - Brasília - DF. De 2007 a 

2008, Chefe do Núcleo Especial de Administração de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

Gerente de Benefícios do IPAJM. Palestrante sobre o 

tema de Legislação Previdenciária, e participante de 

programas de preparação para aposentadoria, Integrante 

do Grupo de Trabalho que elaborou a Lei 

Complementar nº 711/2013, que instituiu o Regime de 

Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo 

- PREVES. 

 Kelli Cristina Xavier de Souza Santos 

Subgerente de Cadastro e Tempo de Contribuição. 

 Gustavo Capucho dos Santos 

Técnico Superior do IPAJM. 

 

Vagas limitadas! 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• SEXTA-FEIRA - 11.09.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
MPT – TRABALHO LEGAL Entenda como funciona o banco de horas. Saiba quem tem direito ao adicional 

noturno. E ainda, dicas para os testes de seleção nos processos seletivos. 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debate o tema: Florais de Bach. 

08h00 

TSE: BRASIL ELEITOR O Brasil Eleitor dessa semana faz homenagem a cédula única de votação que 

completou seis décadas de existência. TRE de Alagoas reúne juízes, chefes de 

cartórios eleitorais, assessores e servidores para se tornarem multiplicadores 

dos projetos “Jovem Eleitor” e “Eleitor do Futuro”. Em Minas Gerais os 

eleitores foram convidados a participar do planejamento estratégico do TRE 

mineiro, a população irá definir os indicadores e as metas de gestão do 

Tribunal. E ainda, a partir de agora os TREs terão de informar ao TSE as 

condenações aplicadas aos eleitos e candidatos. 

08h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a história política do Espírito Santo com a reportagem 

especial: Arquivos da ditadura. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 
COMISSÃO ESPECIAL ECO 

101 

Reunião ordinária. 

11h00 COMISSÃO DE FINANÇAS Reunião ordinária. 

12h00 

REPORTAGEM ESPECIAL Acessibilidade, cotas no trabalho, inclusão social e políticas públicas são temas 

discutidos nesta reportagem especial, que mostra a superação de limites de 

pessoas com deficiência física. 

12h30 
 MP COM VOCÊ    O Promotor de Justiça, Cleto Vinícius Vieira Pedrolo  debate sobre o tema: 

Legislação e saúde. 

13h00 

UM DEDO DE PROSA O programa recebe Milson Henriques, criador da famosa personagem capixaba 

Marly, solteirona que conquistou os quadrinhos e os palcos. Sua mais recente 

produção é o livro infantil "As mudanças de Beto". 

13h30 

OPINIÃO A dessalinização de águas impróprias para consumo, como a do mar, a 

subterrânea salobra e até mesmo o esgoto sanitário, desponta como alternativa 

ao problema da escassez hídrica. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é o 

professor de engenharia química e coordenador do Laboratório de Referência 

em Dessalinização da Universidade Federal de Campina Grande (PA), Kepler 

Borges França. 

14h00 

CONTRAPONTO O aumento da violência e os frequentes casos de linchamentos públicos, em 

que grupos resolvem punir suspeitos de cometer crimes fazendo ‘justiça com as 

próprias mãos’, são tema do programa de hoje. Convidados para debater a 

questão o advogado e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos 

Cássio Moraes e o sociólogo Erly dos Anjos. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 
BIOGRAFIA Carmélia Maria de Souza foi considerada um dos maiores mitos da crônica 

capixaba. 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Acompanhe os trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA O programa recebe Milson Henriques, criador da famosa personagem capixaba 

Marly, solteirona que conquistou os quadrinhos e os palcos. Sua mais recente 

produção é o livro infantil "As mudanças de Beto". 

18h30 
SOM DA TERRA O programa recebe o cantor Elias Wagner, com o seu repertório sertanejo 

romântico. 

19h00 SESSÃO SOLENE Em homenagem ao Dia do Nutricionista 

20h20 SESSÃO SOLENE Em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. 

21h10 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS Saiba mais sobre os municípios do Espírito Santo com a série Municípios, que 

traz: São Gabriel da Palha. 

21h30 MPT – TRABALHO LEGAL Espaço reservado à propaganda partidária obrigatória – PRTB. 
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22h00 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 
MP COM VOCÊ    O Promotor de Justiça, Cleto Vinícius Vieira Pedrolo  debate sobre o tema: 

Legislação e saúde. 

22h45 

OPINIÃO A dessalinização de águas impróprias para consumo, como a do mar, a 

subterrânea salobra e até mesmo o esgoto sanitário, desponta como alternativa 

ao problema da escassez hídrica. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é o 

professor de engenharia química e coordenador do Laboratório de Referência 

em Dessalinização da Universidade Federal de Campina Grande (PA), Kepler 

Borges França. 

23h15 PERSONALIDADES  Saiba mais sobre a vida e a carreira do fotógrafo Humberto Capai. 

23h45 

MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O programa traz o depoimento do ministro Célio Borja. Foi deputado, 

secretário de governo, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 1991 a 1992. 

00h15 

ES  TV CAMARA – 

MEMÓRIA POLÍTICA  

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

anos 60 e foi para o Rio de Janeiro. Foi parte importante no movimento que 

estancou a tentativa de golpe no governo Ernesto Geisel, o que interromperia a 

abertura lenta e gradual em direção à democracia e prolongaria os “anos de 

chumbo”. 

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

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

 

 

• SÁBADO - 12.09.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
STJ: ANTES E DEPOIS DA 

LEI 

Nesta semana o programa aborda a Lei do Seguro-desemprego. 

07h30 

MPF: INTERESSE PÚBLICO MPF defende que o tratamento com medicamentos a base de canabidiol seja 

pago pelo SUS. Quase três mil municípios não conseguiram cumprir os prazos 

para fechamentos de lixões. E ainda, a Justiça Federal condenou a União e a 

Funai a indenizarem a etnia indígena dos Ava-canoeiro por danos morais 

coletivos.  

08h00 

ESPAÇO RURAL O ex-secretário de Agricultura e atual superintendente do CREA-ES, Wolmar 

Roque Loss, apresenta um panorama do agronegócio capixaba. Seus setores de 

destaque, a evolução do agronegócio ao longo dos anos e os principais entraves 

e desafios do setor. 

08h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Especial Casaca. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 

COMISSÃO ESPECIAL 

SOBRE O PACTO 

FEDERATIVO REGIONAL  

Reunião extraordinária em Cachoeiro de Itapemirim. 

11h30 
CPI DOS EMPENHOS DA 

SAÚDE 

Reunião ordinária. 

12h00 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Saiba mais sobre os municípios do Espírito Santo com a série Municípios, que 

traz: São Gabriel da Palha. 

12h20 
BIOGRAFIA O pintor capixaba Levino Fanzeres é considerado um dos expressionistas mais 

importantes do Brasil no século XIX. 

12h30 
MP COM VOCÊ    A Promotora de Justiça, Maria Cristina Rocha Pimentel fala sobre a educação e 

o projeto do Ministério público nessa área, o MPEDUC. 

13h00 

UM DEDO DE PROSA Lilian Menenguci é autora dos livros “Os medos de Lili” e “Casa de Papel”, 

ambos para o público infantil. Ela também escreveu o livro “Educação, 

educação especial, inclusão e arte”, resultado de sua tese de doutorado na área 

da educação inclusiva. 

13h30 

OPINIÃO Gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 

Fernanda Braumer, fala das ações do governo de prevenção e combate à 

violência doméstica contra a mulher. 

14h00 

PARLAMENTO BRASIL Assembleia de Minas Gerais cria o Dia Estadual do Leite. A Cidade de Goiás 

revive por três dias seus tempos de capital do estado. Na Câmara, projetos para 

controlar o uso dos fogos de artifício e, no Senado, as perspectivas para o 

segundo semestre legislativo.  

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 SABOR Conheça o modo de preparo de tradicional torta capixaba. 

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
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15h00 
SOM DA TERRA  O forró pé de serra de Itaúnas é a grande atração desta edição do Som da Terra, 

que recebe o Trio Fogumano, formado por Rogério Linharim, Fabim e Nando. 

15h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Especial Casaca. 

16h00 

MEMÓRIAS O programa traz um resgate histórico do acervo cultural da TV ALES Nesta 

edição, você assiste a Ópera Madame Butterfly. O espetáculo, baseado na obra 

do escritor italiano Giacomo Puccini, fez parte do 1º Festival de Música 

Erudita do ES, realizado em 2008. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA  Lilian Menenguci é autora dos livros “Os medos de Lili” e “Casa de Papel”, 

ambos para o público infantil. Ela também escreveu o livro “Educação, 

educação especial, inclusão e arte”, resultado de sua tese de doutorado na área 

da educação inclusiva. 

18h30 

PARLAMENTO BRASIL Assembleia de Minas Gerais cria o Dia Estadual do Leite. A Cidade de Goiás 

revive por três dias seus tempos de capital do estado. Na Câmara, projetos para 

controlar o uso dos fogos de artifício e, no Senado, as perspectivas para o 

segundo semestre legislativo.  

19h00 SESSÃO SOLENE Em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. 

20h00 SESSÃO SOLENE Em homenagem à Igreja Presbiteriana Do Brasil. 

20h30 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Saiba mais sobre os municípios do Espírito Santo com a série Municípios, que 

traz: São Gabriel da Palha. 

20h40 
BIOGRAFIA O pintor capixaba Levino Fanzeres é considerado um dos expressionistas mais 

importantes do Brasil no século XIX. 

21h00 
SOM DA TERRA  O forró pé de serra de Itaúnas é a grande atração desta edição do Som da Terra, 

que recebe o Trio Fogumano, formado por Rogério Linharim, Fabim e Nando. 

21h30 

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

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

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

22h00 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 
MP COM VOCÊ    A Promotora de Justiça, Maria Cristina Rocha Pimentel fala sobre a educação e 

o projeto do Ministério público nessa área, o MPEDUC. 

22h45 

OPINIÃO Gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 

Fernanda Braumer, fala das ações do governo de prevenção e combate à 

violência doméstica contra a mulher. 

23h15 PERSONALIDADES  Saiba mais sobre a vida e a carreira da jornalista Glecy Coutinho. 

23h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Especial Casaca. 

23h45 
TV CÂMARA - 

DOCUMENTÁRIOS 
O programa traz o documentário: Câmara Aberta. 

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

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

 

 

• DOMINGO - 13.09.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 

STJ: DIREITO MEU 

DIREITO SEU 

Na edição desta semana, o programa vai mostrar que o número de mortes no 

trânsito por causa da embriaguez continua alto, mesmo com a tolerância zero 

da Lei Seca.  Você já recebeu cartão de crédito em casa sem pedir? Saiba que 

essa é considerada uma prática abusiva. Lei Maria da Penha: entenda o que 

fazer na hora de enfrentar a violência doméstica.  E ainda, pensão alimentícia 

não vale só para os filhos, saiba quem tem esse direito e como buscá-lo na 

justiça. 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debaterá o tema: A saúde no Governo Vargas. 

08h00 

TSE: BRASIL ELEITOR O Brasil Eleitor dessa semana faz homenagem a cédula única de votação que 

completou seis décadas de existência. TRE de Alagoas reúne juízes, chefes de 

cartórios eleitorais, assessores e servidores para se tornarem multiplicadores 

dos projetos “Jovem Eleitor” e “Eleitor do Futuro”. Em Minas Gerais os 

eleitores foram convidados a participar do planejamento estratégico do TRE 

mineiro, a população irá definir os indicadores e as metas de gestão do 

Tribunal. E ainda, a partir de agora os TREs terão de informar ao TSE as 

condenações aplicadas aos eleitos e candidatos. 

08h30 REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a economia do Espírito Santo com a reportagem especial: 

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
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Mármore e granito no ES. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 
COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião ordinária. 

10h00 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião ordinária. 

11h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária. 

12h05 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS Saiba mais sobre os municípios do Espírito Santo com a série Municípios, que 

traz: Colatina. 

12h30 

MP COM VOCÊ O programa recebe a promotora de Justiça Andrea Teixeira de Souza, dirigente 

do Centro de Apoio da Infância e da Juventude do Ministério Público do 

Espírito Santo (MPES). Ela esclarece como funciona a adoção de crianças e 

adolescentes no Brasil.  

13h00 

UM DEDO DE PROSA Fabrício Costa é autor do livro "O riso que contrasta" que reúne poesias 

escritas desde os 12 anos de idade. Natural de Ecoporanga, o escritor descobriu 

no início da adolescência a poesia como uma arte de transformar sentimentos 

em palavras. 

13h30 

OPINIÃO Procurador da República no Espírito Santo, Ercias Rodrigues de Souza, fala 

sobre a deflagração da campanha "As 10 medidas contra a corrupção” - 

deflagrada pelo Ministério Público Federal em todo o país.  

14h00 

CONTRAPONTO O que você acha de os supermercados do Espírito Santo reabrirem as portas 

aos domingos? Confira nesta edição a visão do economista Ronye Berger e do 

presidente do Sindicomerciários do ES, Jackson Andrade sobre o assunto. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 
SABOR ES Conheça mais sobre a tendência dos cafés especiais e aprenda maneiras 

diferentes de preparar essa bebida tão apreciada pelos capixabas.  

15h00 

SOM DA TERRA Rap, rimas improvisadas e cultura Hip Hop estão presentes nesta edição do 

programa Som da Terra. A apresentadora Luciana Wernersbach recebe MC Da 

Rua, acompanhado pelo DJ Mister Dedus. 

15h30 

BIOGRAFIA Acompanhe a trajetória profissional e pessoal do jornalista, pintor e escritor 

Marien Calixte. O programa exibe o legado deixado por esse importante nome 

do cenário cultural capixaba. 

16h00 

MEMÓRIAS  O programa traz um resgate histórico do acervo cultural da TV ALES. Nesta 

edição, você assiste a cerimônia de entrega do Prêmio Taru 2006. O evento 

contou com uma homenagem ao violinista capixaba Mauricio de Oliveira. 

17h30 
ITAÚ CULTURAL– JOGO 

DE IDEIAS 

O programa traz: Eliane Brum e Sérgio Vilas-Boas. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA Fabrício Costa é autor do livro "O riso que contrasta" que reúne poesias 

escritas desde os 12 anos de idade. Natural de Ecoporanga, o escritor descobriu 

no início da adolescência a poesia como uma arte de transformar sentimentos 

em palavras. 

18h30 

CONTRAPONTO O que você acha de os supermercados do Espírito Santo reabrirem as portas 

aos domingos? Confira nesta edição a visão do economista Ronye Berger e do 

presidente do Sindicomerciários do ES, Jackson Andrade sobre o assunto. 

19h00 
CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião ordinária. 

21h00 

SOM DA TERRA Rap, rimas improvisadas e cultura Hip Hop estão presentes nesta edição do 

programa Som da Terra. A apresentadora Luciana Wernersbach recebe MC Da 

Rua, acompanhado pelo DJ Mister Dedus. 

21h30 

MPT – TRABALHO LEGAL  Acompanhe uma matéria especial sobre o aumento do número de pessoas que 

se afastam do trabalho para tratar da dependência química no país. Entenda a 

diferença entre profissional liberal e autônimo, e ainda, saiba quais são as dez 

profissões consideradas mais estressantes. 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 

MP COM VOCÊ O programa recebe a promotora de Justiça Andrea Teixeira de Souza, dirigente 

do Centro de Apoio da Infância e da Juventude do Ministério Público do 

Espírito Santo (MPES). Ela esclarece como funciona a adoção de crianças e 

adolescentes no Brasil.  

22h45 

OPINIÃO Procurador da República no Espírito Santo, Ercias Rodrigues de Souza, fala 

sobre a deflagração da campanha "As 10 medidas contra a corrupção” - 

deflagrada pelo Ministério Público Federal em todo o país.  

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

conhecido como, o Grego. 

23h45 SBPC – TOME CIÊNCIA O programa debaterá o tema: Diabetes, causas e consequências. 

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

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

 

SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 31 

DE AGOSTO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Almir Vieria, Bruno Lamas, 

Cacau Lorenzoni, Da Vitória, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, 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 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni)  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Convido o Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni a proceder à leitura de 

um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni lê Mateus, 11:28) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Nunes e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Convido o Senhor 

2.º Secretário a proceder à leitura da ata da 

septuagésima sexta sessão ordinária, realizada em 26 

de agosto de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Rafael Favatto, Edson Magalhães, 

Janete de Sá e Rodrigo Coelho) 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Aprovada a ata 

como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da oitava sessão especial, realizada em 

28 de agosto de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  
 

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: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 

 

Brasília, 17 de agosto de 2015. 

 

COMUNICADO Nº: AL112233/2015 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Ciente. Às 

Comissões de Educação e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

BNDES 

FINAME 

BNDESPAR 

 

OFÍCIO N.º 200230/2015 

 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em atenção ao disposto na Lei nº 9452/97, de 

20.03.97, combinando com o parágrafo 2º, do artigo 

116, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, bem como na 

Decisão nº 958/2000, de 08.11.2000, do Plenário do 

Tribunal de Contas da União (TCU), comunico a V. 

Excia. que o BNDES efetuou, no dia 13/08/2015, 

liberação de recursos financeiros para o ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO nº(s) 12211551, no valor 

total de R$ 16.200.000,00. 
 

CARLOS LEONARDO DE ARAÚJO DELGADO 

Gerente da GLICO2/DERES/AF 

Telefone: (21) 2172-6421 /(21) 2172-7914 

 

Ao  
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Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Ciente. À 

Comissão de Finanças. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Não posso deixar de solicitar 

à Mesa Diretora um minuto de silêncio pelo bárbaro 

assassinato do policial militar Ítalo Bruno Pereira 

Rocha, ocorrido na madrugada, no município de 

Serra. 

Não só a família do policial militar, mas toda 

a sociedade do município de Serra e do Espírito 

Santo está chocada. Pedimos que se faça um minuto 

de silêncio em solidariedade à sua família e à nossa 

instituição da Polícia Militar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Senhor Deputado 

Da Vitória, a Mesa se coloca consternada e indignada 

em relação a esse episódio. Mais uma vez, vemos que 

para as pessoas de bem, principalmente trabalhadores 

como policiais militares, que cuidam da nossa 

segurança, não há direitos humanos.  

Na noite passada, um motorista de ônibus de 

São Paulo, trabalhando de madrugada, para se 

defender reagiu a um assalto e deu um tiro no 

bandido. Ele está sendo processado agora porque 

militantes dos Direitos Humanos vão em cima. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Aproveito a oportunidade 

para endossar e reforçar o requerimento do meu 

colega, Senhor Deputado Da Vitória. O soldado PM 

Ítalo Bruno Pereira Rocha, de vinte e cinco anos, tem 

familiares em São Mateus, no balneário de Guriri, 

onde moro. Seu sepultamento deverá ser em São 

Mateus, e quero reforçar o pedido de um minuto de 

silêncio. 

Também peço um minuto de silêncio pelo 

falecimento de Danilo Simões, jornalista e membro 

do diretório do Partido Socialista Brasileiro, nosso 

partido, vítima de um acidente grave de bicicleta, 

com um motorista embriagado, que vitimou a sua 

vida. 

E ainda, acredito que possa haver colegas que 

ainda não tenham conhecimento de que faleceu agora 

há pouco o Desembargador William Couto 

Gonçalves, extraordinário jurista que deixa uma 

lacuna muito grande no Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo. Faleceu aos sessenta e oito anos; 

deixou três filhos. É natural de Bom Jesus do 

Itabapoana, no Rio de Janeiro; ingressou como juiz 

em 1983 no Espírito Santo e chegou a desembargador 

fazendo um brilhante trabalho no Judiciário do 

Espírito Santo. Até o momento a Amages não revelou 

a causa da morte. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Faço meus os 

requerimentos dos Senhores Deputados Freitas e Da 

Vitória, a começar pelo Desembargador William 

Couto Gonçalves, que foi um homem de bem e uma 

das reservas morais do Tribunal de Justiça do nosso 

Estado; do Danilo Simões, do PSB, bastante 

conhecido; e do policial Ítalo Bruno Pereira Rocha, 

barbaramente assassinado. Só quero ver se os 

Direitos Humanos ajudarão sua família porque, para 

os bandidos quando forem presos, não faltarão. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Ontem faleceu o casal da 

minha cidade, Edmilson Gomes e Karol Rossin. No 

trajeto entre João Neiva e Colatina, seu veículo 

chocou-se com um caminhão, que explodiu e eles 

morreram carbonizados. Agradeço à Polícia Civil, 

especialmente à doutora Gracimeri Gaviorno, chefe 

de polícia, por acelerar o processo de autópsia dos 

corpos para diminuir o sofrimento da família.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Solicito a todos 

que, de pé, façamos um minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  A Presidência 

registra, com satisfação, a presença, nas galerias 

desta Casa, de trinta e cinco alunos do Centro de 

Integração Empresa Escola, CIEE/ES, da série 

Programa Adolescente Aprendiz, do Município de 

Vitória. Acompanhados da professora Joseane Peres, 

do Senhor Deputado Sergio Majeski e de servidores 

da Escola do Legislativo, da qual é presidente o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, assistem a 

uma sessão ordinária. Esta Casa de Leis é a casa de 

vocês também. Sejam mais do que bem-vindos à 

Assembleia Legislativa.   

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA PRESIDENCIA 

 

OFÍCIO N.º 292/2015 

 

Vitória, 14 de julho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em atenção ao Ofício OF.SGP/ALES Nº 

1635/2015, protocolizado nesta Corte sob o Nº 
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57113/2015-7, em 17 de junho de 2015, que reitera 

os pedidos formulados por V. Exma, de informações 

acerca dos cálculos da diferença de URV (11,98%) 

por parte deste Tribunal, bem como cópias dos autos 

do Processo TC 11578/2014; 

Informo a V. Exma., que a Associação de 

Servidores deste Tribunal - ASTCES e servidores 

desta corte, interpuseram Recursos Inominados, 

Processos TC 3741/2015; 6623/2015; 6629/2015; 

6691/2015 em face da decisão proferida nos autos do 

Processo 11578/2014, e de acordo com a Portaria 

003/2014 desta Corte de Contas, que fixa a Relatoria 

dos Recursos Inominados ao Conselheiro José 

Antônio Pimentel, assim o Processo TC Nº 

11578/2014, os Recursos apensos, bem como o 

Protocolo Nº 57113/2015-7, com a solicitação de V. 

Exma. Foram enviados para deliberações do Relator, 

que é o responsável pela condução dos referidos 

processos. 

 

Atenciosamente, 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Ciente. Ao 

Deputado Guerino Zanon, por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

216/2015, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei n.º 355/2015, 

que inclui entidade no Anexo V da Lei 

Orçamentária nº 10.347, de 06.02.2015, para 

atender a diversas Associações que 

mencionam, pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos. 

Publicado integralmente no DPL do dia 1º 

de setembro 2015. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Guerino Zanon) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Publique-

se. À Comissão de Finanças. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Senhor Presidente 

Pastor Marcos Mansur, Mesa Diretora, colegas 

deputados estaduais do nosso querido Espírito Santo. 

Quero fazer uma comunicação e pedir para que 

conste em ata. 

Na última segunda-feira estive representando 

esta Casa, em especial o Presidente Theodorico 

Ferraço, numa reunião sobre o pacto federativo na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual é 

presidente o professor Fernando Capez. Esteve 

palestrando conosco o senador Antonio Anastasia, de 

Minas Gerais; os senadores José Serra e Aloysio 

Nunes, de São Paulo; o presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha; bem como alguns outros 

deputados federais, dentro os quais o presidente do 

PPS, Roberto Freire. 

Tratávamos da PEC n.º 47/2012, que trata do 

empoderamento do Poder Legislativo estadual, das 

Assembleias Legislativas e de nós, deputados 

estaduais. A PEC 47 está sob a relatoria do senador 

Antonio Anastasia na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado, em que foram alterados os art. 22, 

24, 61 e 220 da Constituição Federal, pela qual, nós, 

deputados estaduais, poderemos legislar sobre direito 

civil, comercial, penal, eleitoral, marítimo, especial e 

de trabalho, além de previdência social, assistência 

social, proteção e defesa da saúde, direito processual, 

trânsito e transporte, direito agrário, propaganda 

comercial.  

Senhor Presidente, a Constituição de 88, que 

tenho em minhas mãos e é a Carta Magna do País, 

limitou muito os deputados estaduais para legislar em 

matérias que podem ser decisivas e definidas nas 

Assembleis Legislativas estaduais.  

Portanto, nessa reunião em São Paulo, 

estiveram representados vinte e quatro estados da 

Federação e dezenove presidentes de Assembleias. 

Gostaria de informar a todos os senhores deputados 

que chegará o documento oficial da Unale, do 

Colégio de Presidentes de Assembleias do Brasil, 

para que, no dia 14 de outubro paralisemos todas as 

Assembleias Legislativas do Brasil para irmos a 

Brasília, no Senado, onde será votado o parecer do 

senador Antonio Anastasia favorável a nossa PEC 47.  

Os deputados estaduais do Brasil querem 

trabalhar mais, querem ajudar mais com a mesma 

estrutura e sem aumento de custo, Senhor Presidente. 

Queremos nossa PEC 47/2012 assinada, conforme 

preceitua o art. 60 da Constituição. Inclusive, em 

2012, consta a assinatura do Presidente Theodorico 

Ferraço, viu, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos? 

A PEC 47/2012 foi assinada por quinze presidentes 

de Assembleias, respeitando o que preceitua o art. 60 

da Constituição, em que cinquenta por cento mais 

uma das Assembleias Legislativas do Brasil podem 

apresentar proposta de emenda constitucional.  

Queremos paralisar todas as Assembleias 

Legislativas do Brasil no dia 14 de outubro para que 

possamos ir, os mil e cinquenta e nove deputados 

estaduais do Brasil, ao Senado Federal, onde será 

votada a PEC sob relatoria do senador Antonio 

Anastasia, que nos deu uma aula de pacto federativo 

na Assembleia Legislativa de São Paulo. 
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O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Muito bem, Senhor 

Deputado Sandro Locutor, presidente da Unale. 

Recebemos essas notícias com alegria porque elas 

aumentam, realmente, o valor e a representatividade 

das Assembleias Legislativas. 

Que conste em ata essa fala e os registros do 

nobre Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Com base no 

art. 116, § 1.º, do Regimento Interno, informo a V. 

Ex.ª que enviarei por escrito declaração requerendo 

retificação na ata lida, a qual constou que eu estava 

ausente na septuagésima sexta sessão ordinária, 

ocorrida na última quarta-feira, quando confirmei 

presença, e, inclusive, discursei.  

Assim, gostaria que retificasse a ata 

constando minha presença, já que estava no plenário 

naquele dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - É regimental.  

A declaração de V. Ex.ª será inserta em ata e 

o Presidente dará, se julgar conveniente, as 

necessárias explicações pelas quais a tenha 

considerado procedente, ou não, cabendo recurso ao 

Plenário.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

217/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar n.º 16/2015, que 

introduz alterações na Lei Complementar n.º 737, de 

23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a 

organização da carreira de Auditor Fiscal da Receita 

Estadual. Publicado integralmente no DPL do dia 

1º de setembro 2015. 

 

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 e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

218/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.º 356/2015, que introduz alterações 

na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que 

dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicações - ICMS, concedendo benefícios à 

indústria de tintas e complementos. Publicado 

integralmente no DPL do dia 1º de setembro 2015. 

 

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 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

219/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.º 357/2015, que introduz alteração na 

Lei n.º 10.370, de 22 de maio de 2015, que dispõe 

sobre a organização e o funcionamento das Turmas 

de Julgamento de Primeira Instância da Gerência 

Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da 

Receita da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Publicada integralmente no DPL do dia 1.º de 

setembro de 2015. 

 

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 e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

220/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao projeto de Lei n.º 266/2011, de autoria 

da Deputada Luzia Toledo, que declara a criação 

artística dos tapetes de Corpus Christi como 

patrimônio imaterial do Estado. Publicada 

integralmente no DPL do dia 1.º de setembro de 

2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Ciente. Publique-

se. À Comissão de Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

221/2015, do Governador do Estado, comunicando 

que irá se ausentar do exercício das funções, no 

período de 13 a 20 de setembro de 2015, em licença 

para trato de assunto particular, sem remuneração. 

Ciente. Publique-se. Publicada integralmente no 

DPL do dia 1.º de setembro de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Ciente. Publique-

se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

222/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.º 358/2015, que introduz alterações 

na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que 

dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicações - ICMS, referentes ao estorno de 

créditos tributários escriturados referentes ao 

diferencial de alíquotas devido por estabelecimentos 
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industriais, cujo objetivo seja a exploração ou 

produção de petróleo ou gás natural. Publicada 

integralmente no DPL do dia 1.º de setembro de 

2015. 

 

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 

Ciência e Tecnologia 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 351/2015 

 

Obriga a inclusão, em todos os 

concursos estaduais, das disciplinas 

de História e Geografia do Espírito 

Santo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Os concursos públicos para 

provimento de cargos na administração direta e 

indireta no Estado do Espírito Santo estão obrigados 

a incluir, no conteúdo programático do edital, as 

disciplinas de História e Geografia do Espírito Santo. 

 

§ 1° As disciplinas deverão ser 

necessariamente cobradas no certame; 

 

§ 2° O edital de cada concurso disporá sobre 

o conteúdo programático e indicará a bibliografia 

recomendada, que deverá, em qualquer hipótese, ser 

compatível com o nível de escolaridade exigido para 

o cargo disputado; 

 

§ 3° A obrigação a que se refere o caput deste 

artigo não se aplica aos concursos públicos cujos 

editais já tenham sido divulgados até a data da 

publicação desta Lei. 

 

Art. 2° A obrigatoriedade prevista no artigo 

anterior é válida para os concursos públicos e 

processos seletivos que envolvam provas objetivas 

em quaisquer de suas fases, nos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, 

 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação 

 

Sala de Sessões, 29 de junho de 2015. 

MARCOS BRUNO  

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O principal objetivo do presente projeto de 

lei é impedir que a identidade capixaba se perca no 

tempo. De acordo com os ensinamentos do pensador 

e filósofo chinês Confúcio, “Se queres prever o 

futuro, estuda o passado”. Não há como negar a 

sensatez e pertinência intertemporal desse provérbio. 

Para termos uma noção do que vem pela frente, é 

imprescindível analisar as lutas e vitórias do passado 

de uma sociedade, pois elas são a base que formaram 

o presente.  

A história é uma ciência que estuda a vida do 

homem através do tempo. Ela investiga o que os 

homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres 

sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico 

ajuda na compreensão do homem enquanto ser que 

constrói seu tempo. Estudar geografia, por outro lado, 

é uma forma de compreender o mundo em que 

vivemos. Por meio desse estudo, podemos entender 

melhor tanto o local em que moramos - seja uma 

cidade, seja uma área rural - quanto o nosso país, 

assim como os demais países da superfície terrestre. 

Conhecer as raízes do nosso Estado deve ser 

um diferencial entre os pretensos servidores públicos 

que venham a ocupar cargos públicos pertencentes ao 

Estado. Para que detenham um dos benefícios do 

Poder Público estadual, nada mais justo do que ter 

conhecimento da sua história e geografia deste 

Estado.  

Neste sentido, vem o Deputado proponente 

requerer a adesão dos nobres pares ao presente 

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. 

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 352/2015 

 

Estabelece prioridade de 

atendimento, na forma em que 

menciona, para pessoas que realizam 

tratamento de quimioterapia, 

radioterapia, hemodiálise ou utilizam 

bolsa de colostomia, e dá outras 

providências.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica garantido às pessoas que 

realizam tratamento quimioterápico, radioterápico, 

hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia, direito 

a atendimento na fila de prioridade de Bancos, Casas 

Lotéricas, Supermercados, Hipermercados e/ou 

estabelecimentos congêneres. 

 

Art. 2° As empresas públicas de transporte e 

as concessionárias de transporte coletivo deverão 

disponibilizar, às pessoas a que se refere o art. 1° 

desta Lei, acesso aos assentos de prioridade.  

 

Art. 3° Fica garantido, em estacionamentos 

de estabelecimentos privados ou de uso coletivo, para 

as pessoas a que se refere o art. 1° desta Lei, o direito 

a utilização de vagas de estacionamento destinadas a 

pessoas com deficiência, que apresentem dificuldades 

de locomoção e idosas. 

 

Art. 4° O benefício objeto desta lei somente 

será válido no período em que estiver o beneficiário 

estiver se utilizando de pelo menos um dos 

tratamentos elencados no art. 1° desta Lei.  

 

Art. 5° O Poder Executivo poderá 

regulamentar esta Lei estabelecendo normas e 

critérios para concessão de documento hábil para 

comprovação da condição de saúde que motiva esta 

Lei.  

 

Art. 6° Enquanto não houver 

regulamentação, a comprovação se dará, quando 

necessária, mediante apresentação de Laudo Médico 

devidamente assinado e certificado pelo Médico 

emitente. 

 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação 

 

Sala de Sessões, 30 de junho de 2015. 

 

MARCOS BRUNO  

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tratamento de doenças é, no mais das 

vezes, extremamente penoso física e 

emocionalmente. Muitas vezes, a permanência em 

hospitais é constante, debilitando ainda mais o 

paciente. Essa condição física, no entanto, não se 

encerra imediatamente após terminado o 

procedimento médico. Muitas vezes, perdura por 

dias, até meses e anos. Em virtude desta realidade, 

necessário buscar promover melhor qualidade de vida 

a essas pessoas.  

Os tratamentos de radioterapia e 

quimioterapia são os mais conhecidos pela 

população, e têm como efeitos colaterais mais 

populares as náuseas, quedas de cabelo e febre 

elevada em algumas situações.  

A Hemodiálise é a opção utilizada quando os 

rins deixam de funcionar. O tratamento permite 

remover as toxinas e o excesso de água do seu 

organismo. 

A colostomia consiste na exteriorização do 

intestino grosso, mais comumente do cólon 

transverso ou sigmóide, através da parede abdominal, 

para eliminação de gases ou fezes.  

A descrição dos métodos de tratamento, por 

si só, já exteriorizam o desconforto e mal estar que 

eles proporcionam àqueles que se submetem a eles. 

Dessa maneira, é dever do Estado proteger aqueles q 

se encontram mais fragilizados, fazendo com que seja 

imperiosa a aprovação deste projeto de lei.  

Neste sentido, vem o Deputado proponente 

requerer a adesão dos nobres pares ao presente 

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. 

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 353/2015 

 

Torna obrigatória a divulgação do 

serviço “Viva Voz - 132” do 

Governo Federal, que orienta e 

alerta sobre o vício em drogas 

ilícitas.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos de saúde 

públicos e privados, bem como delegacias de polícia 

e centros de atendimento social, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, obrigados a divulgar o serviço 

Viva Voz 132 do Governo Federal.  

 

§ 1° O serviço Viva Voz 132 orienta e 

informa sobre os riscos do uso indevido de drogas e 

seus efeitos no organismo, além de auxiliar na busca 

de locais para tratamento do viciado.  

§ 2° Os avisos deverão ser feitos com 
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cartazes, placas ou adesivos, através de texto 

informativo em que conste: 

 

I - O número de telefone para 

atendimento: 132; 

 

II - O tipo de serviço prestado pelo 

teleatendimento, quais sejam, o de 

fornecer orientações e informações 

sobre a prevenção do uso de drogas e 

auxílio para a busca de tratamento;  

 

III - O regime de atendimento, que é 

de 24 horas por dia, sete dias por 

semana.  

 

§ 3° A divulgação a que se refere esta lei se 

dará, necessariamente, por meio de um desses meios:  

 

I - afixação de cartazes, em local 

visível ao público; 

 

II - por meio da impressão nos 

veículos de propriedade dos 

estabelecimentos, através de adesivos 

próprios para tanto;  

 

III - pelo endereço eletrônico dos 

estabelecimentos, sempre que 

houver.   

 

§ 4° Qualquer dos meios adotados para 

divulgação pelos estabelecimentos a que se refere o 

art. 1° deverá ser feito com o devido destaque, por 

meio de letra, tamanho das palavras e locais 

plenamente visíveis aos usuários do serviço.  

 

Art. 2° O descumprimento da presente lei 

implicará em: 

 

I - Advertência por escrito;  

 

II - Na hipótese de reincidência, o 

responsável pela unidade será 

responsabilizado, nos termos dos 

arts. 225 e seguintes do Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado 

do Espírito Santo; 

 

III - No caso de reincidência 

verificada em estabelecimentos de 

saúde e centros de atendimento social 

particulares, ficarão os mesmos 

impedidos de firmar convênios ou 

contratos com o Governo do Estado 

pelo período de 2 anos, a contar da 

data da segunda advertência.  

 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Sala de Sessões, 29 de junho de 2015. 

 

MARCOS BRUNO  

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O vício em drogas é, certamente, uma das 

chagas da humanidade dos dias de hoje. Isso porque 

não destrói apenas o usuário de forma isolada, mas a 

toda a sua família e, por vezes, até mesmo a 

comunidade em que reside o viciado. 

Cientes disso, diversas medidas são adotadas 

diariamente pelo Governo, com vistas a prevenir 

contra o primeiro contado com as drogas, bem como 

propiciar tratamento aos já acometidos pelo vício. 

Todavia, ineficaz as medidas do governo se a 

população delas não toma conhecimento. É 

imprescindível que o povo tenha acesso a esse 

serviço de fundamental importância para a prevenção 

e tratamento da doença. 

O serviço tem como objetivo ajudar usuários 

de drogas e familiares de usuários a falarem sobre 

seus problemas, apoiar em momentos de crise, fazer 

diagnósticos de prováveis problemas pelo uso de 

álcool, tabaco e drogas, além de outras drogas lícitas 

e ilícitas e utilizar técnicas para aconselhar ou propor 

intervenção para que seja buscada a abstinência. 

O lema do serviço é "Ligue pra gente, a gente 

liga pra você", e os consultores que fazem este 

atendimento são estudantes de cursos superiores da 

área da saúde, extensamente capacitados para 

prestarem informações e orientações sobre 

substâncias psicoativas e dependências químicas. Há 

supervisão constante de profissionais a nível de 

mestrado e doutorado, sob a forma de uma equipe 

multiprofissional. A coordenação do projeto é da 

Doutora Helena M. T. Barros. 

Neste sentido, vem o Deputado proponente 

requerer a adesão dos nobres pares ao presente 

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. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Recorro da decisão de V. Ex.ª, proferida na 

sessão ordinária de 25 de agosto de 2015, ao Projeto 

Lei n.º 346/2015, 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.  
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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 354/2015 

 

Institui o Dia Estadual de 

Conscientização da Importância de 

Doação de Medula Óssea. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o “Dia de 

Conscientização da Importância de Doação de 

Medula Óssea” no calendário oficial do Estado, a ser 

comemorado anualmente, no dia 06 de outubro. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei visa criar 

legalmente e como instrumento motivacional "O Dia 

Estadual de Conscientização do Doador de Medula 

Óssea". 

A intenção é contribuir com a luta dos órgãos 

responsáveis pela obtenção de doadores, 

procedimento este de extrema importância aos 

portadores de leucemia sem causar nenhum prejuízo 

ao doador. 

No Estado do Espírito Santo tem 10.000 (dez 

mil) doadores de medula óssea cadastrados. 

As campanhas de captação de doadores se 

justificam pela grande dificuldade enfrentada pelos 

pacientes com leucemia de encontrar o doador 

compatível. Segundo dados dos órgãos responsáveis 

pelo serviço de coleta (Registro Nacional de 

Doadores de Medula Óssea - REDOME), um doador 

de medula óssea é encontrado na proporção de 

1/1.000.000, ou seja, para cada um milhão de pessoas 

é encontrado um doador compatível, o que causa 

longa espera. Entre os familiares, a proporção de 

compatibilidade é de 2,5 pessoas para cada 10 

integrantes da família.  

A ampliação do cadastro de doadores é 

fundamental para amenizar o sofrimento dos 

pacientes que aguardam ansiosamente por um doador 

compatível. Estima-se que, com um cadastro mais 

amplo, cerca de 30% das pessoas encontraria um 

doador no país.  

A ampliação do cadastro nacional de 

doadores depende de um esforço coletivo e 

descentralizado. O Estado tem papel importante nesta 

luta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Publique-se. Às 

Comissões de Justiça e de Saúde, na forma do art. 

276 do Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 

PARECER N.º 163/2015 

 

Parecer Relator: Projeto de Lei n.º 200/2015 

Autor: Hudson Leal 

EMENTA: “Institui o Dia do Oftalmologista no 

Estado do Espirito Santo” 

 

I. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei nº 200/2015, de 

autoria do Deputado Hudson Leal, que tem como 

finalidade instituir o Dia do Oftalmologista no Estado 

do Espirito Santo. 

O Projeto em comento passou pelo crivo da 

Mesa Diretora, sem sofrer restrições em 13/05/2015.    

O autor fez justificativa onde expõe as razões 

pelas quais submete o Projeto de Lei ao crivo dos 

demais pares, em primeiro nas Comissões 

permanentes e ao final no Plenário da Ales. 

O Projeto de Lei em análise foi remetido à 

Diretoria de Redação, onde teve pequenas correções, 

às quais passo a adotá-las. 

Há informações que não existem normas 

legais em vigor com o mesmo objeto. 

O presente Projeto de Lei nº 200/2015, veio a 

esta  Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, designado pelo Presidente, 

coube-me a relatoria para oferecer parecer quanto aos 

aspectos da constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa, na forma do disposto 

do art. 41, I, do Regimento Interno. 

É o sucinto relatório 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Da Análise Quanto ao Aspecto 

Constitucionalidade, Juridicidade, Legalidade e 

Técnica Legislativa. 

Antes de  qualquer análise do projeto em 
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comento, é preciso verificar a matéria sob o aspecto 

do controle de constitucionalidade formal e material. 

É necessário dizer que quando se trata de projeto com 

vício de inconstitucionalidade formal, esse poderá se 

dá sob dois aspectos distintos: objetivo e subjetivo. 

Podemos examinar o primeiro, no que diz 

respeito ao procedimento de elaboração da lei ou ato 

normativo infraconstitucional, enquanto submetido às 

normas constitucionais de processo legislativo, bem 

como ao seu status na escala hierárquico-normativa. 

Vício no processo legislativo que não seja na fase de 

iniciativa. Diferente disso é editada uma lei, esta será 

inconstitucional por vício formal objetivo.  

No que diz respeito ao aspecto subjetivo, este 

se relaciona com a competência do órgão ou agente 

que criou a norma ou teve a iniciativa de propô-la, 

que deverá observar sempre as diretrizes da 

Constituição, estar relacionado ao sujeito que inicia o 

processo legislativo. A exemplo do disposto no  art. 

61, § 1º da CF/88, sob pena de caracterizar um vício 

de competência a dar ensejo à inconstitucionalidade 

por vício formal subjetivo. 

O Projeto de Lei nº 200/2015, ora sob 

análise, naquilo que pertine à sua matéria-objeto, qual 

seja, instituir o Dia do Oftalmologista no âmbito do 

Estado do Espírito Santo,  a ser celebrado 

anualmente no dia 07 de maio, não afronta ato 

normativo em vigor. 

 É bom salientar que em nosso ordenamento 

jurídico-constitucional sua delimitação foi 

estabelecida no art. 23 da Constituição Federal, onde 

se apresentam as atividades administrativas que 

podem ser exercidas de modo paralelo entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, onde todos os 

entes federativos atuam em igualdade, sem nenhuma 

prioridade de um sobre o outro.  

Deste modo, a atuação de um ente federativo 

não depende da atuação de outro, e, da mesma forma, a 

atuação de um ente federativo não afasta a 

possibilidade de atuação de outro. A competência 

comum, ou paralela, se expressa a possibilidade da 

prática de atos administrativos pelas entidades 

federativas, onde esta prática pode ser realizada por 

quaisquer delas, em perfeita igualdade, de forma 

cumulativa (CF, art. 23). Como se pode observar não 

cria encargos ao Chefe do Poder Executivo. 

Entendo que no caso em análise, a 

competência é a do Art. 25, parágrafo primeiro 

CF/88.  No caso o Projeto de Lei  nº 200/2015, pode 

tramitar regularmente porque não existe óbice, uma 

vez que não esbarra na competência exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo, “ ex vi” do art. 63, 

paragrafo único,  da Constituição Estadual. A 

iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério 

Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.  

Ademais, O Projeto de Lei nº 200/2015, não 

ofende dispositivos das Constituições Federal e 

Estadual, em especial os relacionados aos direitos e 

garantias fundamentais, a exemplo da coisa julgada, 

direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 

Respeitado está, ainda, o princípio da isonomia. 

A espécie normativa adequada é de lei 

ordinária, porque  lei ordinária, é a clássica 

manifestação do povo representado; “é o ato 

legislativo típico”. Assim como as diversas 

emanações do Poder Legislativo, veicula normas 

gerais, abstratas, gerais. 

Da entrada em vigor, a Lei de Introdução ao 

Código Civil, regulamenta a matéria, no que atende 

perfeitamente o Projeto de Lei nº200/2015, em seu 

artigo 2º, onde determina que a entrada em vigor é na 

data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

No tocante à juridicidade e à legalidade, 

também, não existe óbice que possa impedir a 

tramitação regular da matéria objeto em exame. Não 

existe contrariedade de norma jurídica que possa 

inviabilizar a regularidade do projeto de lei. No 

tocante ao regime inicial de tramitação regimental é o 

especial na forma do dispositivo do art. 276 do 

Regimento Interno. 

Quanto ao quórum para aprovação da matéria 

e o respectivo processo de votação será na forma 

regimental, alcançado o quórum para votação de 

Projetos de Lei, conforme dispõe o art. 277, § 1º do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

Assim analisado, há de se concluir no sentido 

de que o Projeto de Lei nº 200/2015, é materialmente 

constitucional, pois trata de matéria-objeto passível 

de tratamento pelo Poder Legislativo, formalmente 

também, conclui-se pela constitucionalidade, pois 

não invade a reserva legal do Chefe do Executivo no 

aspecto instrumental. Quanto a compatibilidade com 

RI, não existe obstáculo. 

Quanto à técnica legislativa, foi submetido 

ao setor competente para opinar e corrigir eventuais 

vícios de técnica legislativa. No entanto, ao nosso 

sentir, estão atendidos os dispositivos da Lei 

Complementar 95/1998. 

Em relação ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que a 

aprovação da matéria, a princípio, é de competência 

da Comissão de Saúde. 

Opinamos pelo prosseguimento do projeto 

em exame, o que aconselhamos a sua tramitação 

regular, por ser constitucional, está amparado na 

legalidade e boa técnica legislativa.   

. 

 
PARECER N.º 163/2015 

 

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO EREDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 200/2015, 

autoria do Deputado Estadual Hudson Leal. 

 

Plenário Rui Barbosa, 23 de junho de 2015. 
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RODRIGO COELHO 

Presidente/Relator 

PADRE HONÓRIO 

ELIANA DADALTO 

MARCELO SANTOS 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PARECER N.º 09/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n. 200/2015. 

Autor: Deputado Estadual Hudson Leal 

Ementa: “Institui o dia do oftalmologista no Estado 

do Espírito Santo”. 

 

I. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei n.200/2015, de 

autoria do Deputado Estadual Hudson Leal, cujo 

conteúdo institui o dia do oftalmologista no Estado 

do Espírito Santo. 

Às fls.03, registra-se a justificativa da 

presente proposição. 

O Procurador da Casa, Dr. Fernando Silva, 

nas folhas 10 concluiu que o Projeto de Lei 

n.200/2015 é materialmente constitucional, pois 

trata de matéria-objeto passível de tratamento pelo 

Poder Legislativo, assim como é Constitucional, 

restando o amparo Legal e boa técnica Legislativa. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, às folhas 27, foi pela 

Constitucionalidade, Juridicidade, Legalidade e Boa 

Técnica Legislativa do Projeto de Lei n.200/2015, 

de Autoria do Deputado Estadual Hudson Leal. 

Ao final, em 23 de junho, nas folhas 22, por 

ordem do Presidente desta Comissão, o Projeto de 

Lei 200/2015, foi encaminhado ao Deputado 

Estadual Sr. Almir Vieira, para elaboração de 

parecer por designação, na forma do artigo 67 

Inciso VII, do Regimento Interno. 

Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e de direito com suporte nas quais passo a 

emitir o presente parecer. 

É o relatório. 

 

II. PARECER DO RELATOR 

 

Cuida-se do Projeto de Lei n.200/2015 de 

autoria do Deputado Estadual Hudson Leal e que 

tem o objetivo de Instituir o dia do oftalmologista 

no Estado do Espírito Santo. 

A matéria possui a meu ver importante 

relevância social, sendo que são em mais de 

15.000(quinze mil) médicos com esta especialidade 

no Brasil e cerca de 10.000(dez mil) procedimentos 

de transplantes de córnea por ano. 

Com esta Lei aprovada certamente 

estaremos homenageando esta respeitável classe de 

médicos especialistas em oftalmologia no Estado do 

Espírito Santo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, diante do exposto e com espeque à 

redação do Artigo 92, II do Regimento Interno 

desta respeitável Casa de Leis, OPINO NO 

SENTIDO DE SER CONVENIENTE A 

APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

N.200/2015 de Autoria do Deputado Estadual 

Hudson Leal.  

O que nos leva a sugerir aos demais 

membros desta Comissão o Seguinte:  

 

PARECER N.º 09/2015 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO É PELA APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI N.200/2015, DE AUTORIA 

DO DEPUTADO ESTADUAL HUDSON LEAL. 

 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de agosto de 

2015. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente 

ALMIR VIEIRA 

Relator 

HUDSON LEAL 

ELIANA DADALTO 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - 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 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 210/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª a retirada 

de pauta do Projeto de Lei nº 269/2014, de sua 

autoria, que “Declara de Utilidade Pública a 

Associação de resgate à Criança e ao Adolescente.” 

 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2015. 

 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Defiro. 
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Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 211/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, a retirada 

e arquivamento do requerimento 204/2015, referente 

à criação da Frente Parlamentar em Defesa dos 

Animais, lida em plenário no dia 24 de agosto do 

corrente ano. 

 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015. 

 

JANETE DE SÁ 

DARY PAGUNG 

GUERINO ZANON 

RAQUEL LESSA 

SERGIO MAJESKI 

CACAU LORENZONI 

DOUTOR HÉRCULES 

PADRE HONÓRIO 

RODRIGO COELHO 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcelo Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

192/2015 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, com 

fundamento no artigo 57, § 2º da Constituição 

Estadual, combinado com o artigo 160, inciso II do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700/2009, REQUEREM a Vossa Excelência, que 

seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral de Justiça, o seguinte pedido de 

informações: 

a) Data de nomeação da Promotora 

de Justiça, Sra. Letícia Lemgruber 

Prado da Costa, bem como a do 

início do exercício no referido cargo; 

b) Relação das comarcas deste 

Estado, nas quais exerceu suas 

funções ou de qualquer forma atuou 

no exercício do cargo de Promotor de 

Justiça, contendo os respectivos 

períodos de atuação em cada comarca 

e os auxílios-moradias recebidos em 

função deste exercício; 

c) Quantidade de diárias, 

discriminadas por período, e 

respectivos valores recebidos pela 

referida Promotora de Justiça. 

d) Cópia dos questionamentos do 

Tribunal de Contas acerca desse 

recebimento de diárias e eventuais 

respostas encaminhadas a referida 

Corte de Contas. 

 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2015. 

 

MARCOS MANSUR 

MARCOS BRUNO 

BRUNO LAMAS 

RAFAEL FAVATTO 

JANETE DE SÁ 

GILSINHO LOPES 

LUZIA TOLEDO 

MARCELO SANTOS 

DA VITÓRIA 

DOUTOR HÉRCULES 

RODRIGO COELHO 

GUERINO ZANON 

EDSON MAGALHÃES 

ERICK MUSSO 

AMARO NETO 

PADRE HONÓRIO 

RAQUEL LESSA 

ELIANA DADALTO 

NUNES 

RODRIGO COELHO 

EUCLERIO SAMPAIO 

FREITAS 

CACAU LORENZONI 

ENIVALDO DOS ANJOS 

DARY PAGUNG 

 

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 DE INFORMAÇÃO N.º 

193/2015 
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Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que seja 

encaminhado PEDIDO DE INFORMAÇÃO à 

Secretaria de Estado de Justiça, quanto aos motivos 

que levaram a interdição na Associação de 

Assistência ao Condenado (APAC), Cachoeiro de 

Itapemirim/ES.  

Como representante da região, tenho o 

compromisso de encaminhar as demandas locais a 

mim apresentadas, bem como informar às ações que 

o Governo vem realizado em prol da Região. 

Sem mais para o momento, reitero meu 

apreço e distinta consideração, enquanto aguardo 

resposta ao questionamento apresentado. 

 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual - PT 

 

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 DE URGÊNCIA N.º 81/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinados, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Ex
a
, depois de ouvido o Plenário, REGIME DE 

URGÊNCIA para o Projeto de Resolução nº 

050/2015, de sua autoria, que revoga os artigos 185 e 

204 do Regimento Interno, para garantir a 

continuidade da tramitação de proposições 

consideradas inconstitucionais pela Comissão de 

Justiça, extinguindo-se a fase da discussão prévia.  

 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em votação o 

Requerimento de Urgência n.º 081/2015, que acaba 

de ser lido.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar votação na qualidade de Líder do PV.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 
Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

encaminho a votação me posicionando mais uma vez, 

com respeito ao autor, e sendo bem claro, uma vez 

que discordo, como deputado estadual, como líder do 

PV, desta proposição do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, por achar que ela enfraquece a Comissão 

de Justiça.  

Na tramitação atual, se a matéria tem o 

parecer pela inconstitucionalidade da Comissão de 

Justiça, o deputado tem a prerrogativa de recorrer ao 

Plenário e, com convencimento, derrubar o parecer 

da Comissão de Justiça. Aí, sim, a matéria tramitará 

normalmente nesta Casa. Mas, pela proposição do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, o deputado 

nem precisaria recorrer ao Plenário, porque a matéria 

tramitaria da mesma forma.  

Em minha opinião, é uma matéria que 

desvaloriza de forma grandiosa a Comissão de 

Justiça. Discordo do mérito dessa matéria. Vejo como 

algo prejudicial ao processo legislativo e me 

posiciono contrário ao regime de urgência dessa 

matéria.  

Encaminho contrário ao requerimento do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, com todo 

respeito à sua ideia e à sua proposição. Mas 

encaminho, pedindo apoio do Plenário, dos 

deputados e das deputadas presentes, pelo voto NÃO, 

contra o regime de urgência dessa matéria. (Muito 

bem!)  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Na qualidade de 

autor da proposição, peço a palavra para encaminhar 

votação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

percebemos que é pura implicância do líder do 

Governo contra o autor da matéria, até porque o 

presidente da Comissão de Justiça já se manifestou 

no plenário a favor dessa tramitação, Senhor 

Deputado Marcelo Santos.  

Não desmerecendo a Comissão de Justiça, 

pelo contrário, a nossa proposta é que, tendo recebido 

parecer contrário na Comissão de Justiça, a matéria 

possa tramitar no plenário nas outras comissões e, no 
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final, ser julgada, por todos os deputados, na forma 

do parecer da Comissão de Justiça. O que estamos 

querendo é apenas que o projeto seja discutido no 

plenário. Não estamos querendo desmerecer 

comissão nenhuma. O que não queremos é 

supervalorizar a Comissão de Justiça. Não queremos 

que a Comissão de Justiça, no plenário da 

Assembleia Legislativa, seja um poder à parte, maior 

do que o poder dos deputados. Porque, na verdade, é 

assim que funciona: a Comissão de Justiça tem o 

poder de dizer se a matéria vai para frente ou não, e 

somos contra isso, porque acho que só os trinta 

deputados é que podem dizer se a matéria vai para o 

arquivo, se não vai, se é derrubada ou não. Então, não 

há nenhum demérito para a Comissão de Justiça.  

Lamento que o presidente da Comissão de 

Justiça esteja ausente, porque S. Ex.ª se comprometeu 

comigo a apoiar essa matéria. (Pausa) O Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho está presente. Já conversei 

isso com S. Ex.ª, que se manifestou a favor da 

aprovação, porque isso não desmerece a Comissão de 

Justiça em nada. Apenas dá oportunidade aos 

deputados de discutirem essa matéria e, no final, ela 

ser votada na forma do parecer da Comissão de 

Justiça, que vai prevalecer.  

Então, é apenas uma implicância do líder do 

Governo comigo, porque essa matéria não tira mérito 

de nenhuma comissão. É o primeiro regime de 

urgência de hoje para essa matéria, que já discutimos 

no plenário e há consenso. Mas o líder, como gosta 

de implicar comigo, ficou contra só para mostrar que 

quer me derrotar. (Muito bem!) 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar votação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, nesta legislatura, 

estamos travando um debate incomum sobre o 

Regimento da Casa, diante das demais. O que não 

tem nenhuma anormalidade, porque cada legislatura é 

uma. Acontece que a Comissão de Justiça, ao longo 

do tempo, teve o papel que ora ela tem. Não quero 

que a minha posição seja para proteger ou fragilizar a 

Comissão de Justiça. Então gostaria que cada 

deputado analisasse livremente as suas posições para 

determinar o funcionamento da Casa, mas não usasse 

o meu voto ou o voto de qualquer outro parlamentar 

da Comissão de Justiça para tomar a decisão. 

Já falei com o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos publicamente, em plenário, que é muito melhor 

para a Comissão de Justiça ter um projeto tramitado, 

depois da sua análise, do que ficar em cada análise da 

Comissão de Justiça colocando-a como se fosse um 

órgão da Ditadura, Senhora Deputada Luzia Toledo. 

Porque, na verdade, só damos o parecer a partir 

daquilo que nos é delegado. Não determinamos, por 

nosso desejo, a paralisação da tramitação de um 

projeto. O que determina isso é o Regimento Interno 

da Casa. Não quero ser acusado de determinar 

paralisação de projeto nenhum. O que fazemos é a 

análise do projeto a partir do nosso trabalho, pura e 

simplesmente. Damos um parecer pela 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

No começo do ano, da legislatura, um 

procurador apenas falava no projeto de cada 

deputado. Hoje temos um procurador, um 

procurador-revisor e a revisão do procurador-geral. 

Não tem mais mecanismo para darmos oportunidades 

para que o projeto de cada deputado seja respeitado 

pela Comissão de Justiça mais do que já fizemos.  

Então, que seja feita a análise de cada um 

com sua consciência, porque assim que deve ser. Mas 

não quero ser instrumento de decisão por ninguém. 

Que ninguém vote pelo deputado Rodrigo, porque eu 

vou passar, o que vai ficar é o Regimento Interno, 

posicionando o trabalho da Comissão de Justiça. 

Solicito aos pares que façam suas avaliações 

e tomem suas decisões a partir dessa motivação.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em votação o 

Requerimento de Urgência n.º 81/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

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

votação nominal para o Requerimento de Urgência 

n.º 081/2015. Como há deputado em pé e deputado 

sentado, faço esse requerimento para não termos 

divergências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - É regimental, mas 

depende de apoiamento do Plenário.  

Em votação o requerimento do Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, de votação nominal 

para o Requerimento de Urgência n.º 081/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

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

encaminhar votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 
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MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

encaminho contra.  Que votem contra o 

requerimento, porque ele é simplesmente para 

prejudicar a votação. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Senhor Deputado 

Guerino Zanon? 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Acompanho o Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

pela votação nominal. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Acompanho o pedido 

do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Aprovado, contra 

três votos. 

Em votação o Requerimento de Urgência n.º 

081/2015.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder 

do PMDB, peço a palavra para encaminhar votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Guerino Zanon.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, a liderança do 

PMDB encaminha pelo voto contrário ao pedido de 

urgência. (Muito bem!) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder 

do PV, peço a palavra para encaminhar a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV- 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, como 

líder do PV, também encaminho pelo voto contrário 

ao pedido de urgência. (Muito bem!) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder 

do PDT, peço a palavra para encaminhar a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT- 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, como 

líder do PDT, encaminho pelo voto contrário ao 

pedido de urgência. (Muito bem!) 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder do 

PSB, peço a palavra para encaminhar votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, o PSB acredita que não há 

prejuízo nenhum para a Casa votar o projeto e 

permitir que ele tramite em caráter de urgência. 

Avaliação muito tranquila para nós permitir que o 

projeto tramite em regime de urgência. Por isso, 

nosso voto é pela tramitação da urgência. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Em votação o 

Requerimento de Urgência n.º 081/2015. 

A presente proposição terá votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

ao projeto 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)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Almir Vieria, 

Bruno Lamas, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Gilsinho Lopes e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos, Freitas, Janete 

de Sá, Marcelo Santos, Rodrigo 

Coelho e Sergio Majeski; votam 

NÃO os Senhores Deputados Amaro 

Neto, Cacau Lorenzoni, Da Vitória, 

Dary Pagung, Doutor Hércules, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Gildevan 

Fernandes, Guerino Zanon, Luzia 

Toledo, Marcos Bruno, Nunes e 

Sandro Locutor) 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Votaram SIM 

quatro Senhores Deputados; votaram NÃO doze 
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Senhores Deputados; uma abstenção do Presidente, 

regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica rejeitado o 

Requerimento de Urgência n.º 081/2015. 

À Secretaria para arquivar o processo. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Como é uma matéria 

polêmica, estamos discutindo nesta Casa nosso 

posicionamento. Pediria a V. Ex.ª que aguardasse 

mais um pouquinho para nos manifestarmos. Há mais 

deputados votando o referido requerimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - A questão é que já 

estamos entrando no tempo da fase das 

Comunicações, Senhora Deputada Janete de Sá.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

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

prorrogação do tempo apenas para concluirmos a 

votação. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Eu como autor do requerimento, aceitarei a 

derrota imposta pelo Líder do Governo e espero que 

mais nenhum deputado desta Casa reclame que o seu 

projeto será encaminhado com parecer de 

inconstitucionalidade e não quero ver ninguém 

chorar. Se vir alguém chorar agora, vou dizer por que 

estou com uma lista dos que votaram contra.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR PSDB) - Vamos conclamar o 

resultado para passarmos para a fase das 

Comunicações: Votaram SIM seis Senhores 

Deputados; votaram NÃO treze Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar.  

Em consequência, fica rejeitado o 

Requerimento de Urgência n.º 081/2015. 

À Secretaria para arquivar o processo. 

  

A SR.ª JANETE DE SÁ  - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Desculpe-me, eu me 

confundi com a votação. Meu voto é NÃO.  

 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Para votar NÃO, não precisa 

de V. Ex.ª fazer esse esforço. Já sabemos que V. Ex.ª 

está atendendo ao Líder do Governo. Já conhecemos 

o grau de dependência dos deputados nesta Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Findo o tempo 

destinado ao Pequeno Expediente, passa-se à fase das 

Comunicações.  

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, pois sou o próximo orador. 

(Pausa)  

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Raquel Lessa) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

-PMDB) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento e concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur.   

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidenta, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur se dirige à tribuna, gostaria de 

pedir desculpas a V. Ex.ª, Senhora Presidenta, porque 

tentei falar antes que proferisse o resultado.  Somente 

isso. Tenho o maior carinho e consideração por V. 

Ex.ª  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

-PMDB) - Claro, muito obrigada, Senhora Deputada 

Janete de Sá.  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB- Sem revisão do orador) - Senhora 

Presidenta, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, cumprimento também nossos 

colaboradores desta Casa; nossos jornalistas; a 

imprensa; os que estão presentes nas galerias desta 

Casa; os telespectadores, principalmente os de 

Cachoeiro de Itapemirim, sul do Estado do Espírito 

Santo, capital secreta; os internautas, enfim, todos 

que participam conosco deste momento especial da 

nossa Assembleia. 

O meu assunto neste momento é apenas um. 

Falo em nome do PSDB, como Líder do PSDB nesta 

Casa, Senhor Deputado e amigo Sergio Majeski e os 

demais deputados presentes, quero me posicionar 

contrariamente a uma movimentação que acontece 

hoje em Brasília, onde o Executivo está se 

preparando, se programando e articulando para 

mandar para o Congresso a peça orçamentária de 

2016. E pasmem os senhores: querem enviar para o 

Congresso um orçamento que constará no mesmo um 

gasto maior do que a arrecadação. Nunca houve isso 

na história recente do Brasil, do Plano Real, em que 

um orçamento será mandado para que o Congresso o 

aprove, já dizendo que se gastará mais. Estaremos, 

então, decretando e sacramentando o fim da Lei de 

Responsabilidade Fiscal neste País que, aliás, isso já 

está acontecendo com as pedaladas e com o não 

cumprimento das metas em relação ao orçamento do 

ano passado. Isso já está acontecendo. Agora, vai-se 

institucionalizar e oficializar, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, uma gastança sem limites, sem 

rumo e sem saber como será esse orçamento. O 

orçamento serve para limitar e para estabelecer 
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marcos econômicos  e financeiros. Tenho certeza 

absoluta de que o Congresso Nacional não dará esse 

cheque em branco para que o Executivo do Brasil 

gaste no ano que vem, sem saber quanto, e gere 

despesas, sem saber de onde serão retiradas as 

receitas. Isso é a coisa mais elementar da economia.  

Senhora Presidenta, essa situação nos mostra 

uma preocupação muito grande de que esse Governo 

perdeu o rumo e o foco. Isso nos  deixa muito 

preocupados porque - estávamos hoje avaliando essa 

questão - a quantidade de investidores internacionais 

que estão tirando seus recursos do Brasil... Olhem 

quanto está o dólar hoje por causa dessa articulação e 

movimentação que está acontecendo em Brasília. O 

dólar já chegou perto de quatro reais hoje porque o 

Brasil se tornou um País de extrema insegurança.  

O Governo quer transferir para o Congresso Nacional 

uma responsabilidade que é dele, do resultado de uma 

administração desastrosa, irresponsável e corrupta 

para a manutenção de poder a qualquer custo. 

Senhor Deputado Guerino Zanon, concederei 

a V. Ex.ª os trinta segundos que me restam.  

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - 

Obrigado, Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur. 

Sei que é muito curto o tempo que V. Ex.ª tem, mas é 

para parabenizá-lo por tocar nesse tema que afeta a 

todos os brasileiros.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um dos 

melhores eventos que nos aconteceu em termos de 

administração pública, e foi aplaudida no mundo 

todo, não somente pelos brasileiros de bom-senso. 

Não podemos aceitar que um orçamento, cujas 

despesas são maiores do que as receitas, vá para a 

Câmara Federal e nada aconteça neste País. Parabéns 

pela fala. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Muito obrigado, Senhor Deputado Guerino 

Zanon. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Bruno Lamas e Padre 

Honório) 

 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  

Enquanto S. Ex.ª se dirige à tribuna, mando 

um abraço não só meu, mas de todos os Senhores 

Deputados e das Senhoras Deputadas, para o Senhor 

Atayde Armani, que está em Linhares, 

acompanhando esta sessão. Ele falou muito da nossa 

Comissão de Justiça, que tem que ter poder e etc. 

Deputado Atayde Armani, V. S.ª está de férias. 

Gostamos muito de V. S.ª. Retorne logo. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta Luzia 

Toledo, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 

profissionais de imprensa, a todos que nos assistem e 

servidores desta Casa, boa-tarde. 

Quero ser breve, Senhora Presidenta, e vou 

me manifestar sobre as convenções do PMDB 

ocorridas no sábado. Primeiro, em Vila Velha, onde 

foi eleito Presidente do Diretório Municipal o nosso 

colega e aguerrido Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Tenho certeza de que S. Ex.ª representará 

muito bem o PMDB em Vila Velha. Parabéns, 

Doutor Hércules e o PMDB.  

Como este Deputado não poderia estar nas 

duas convenções, fui à convenção de Cariacica, onde 

foi eleito Presidente o nosso querido colega e 

Deputado Marcelo Santos. Senhora Deputada Luzia 

Toledo, foi uma convenção maravilhosa e lotada de 

gente para prestigiar o Senhor Deputado Marcelo 

Santos e eles estão revoltados com o prefeito de 

Cariacica que nada fez e nada faz, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, V. Ex.ª tem - não o direito - o dever 

de assumir essa bandeira e ser candidato a prefeito 

daquela cidade, porque o povo está precisando ser 

resgatado. O caminho do PDT eu não sei, mas o 

caminho do Senhor Deputado Euclério Sampaio é 

com V. Ex.ª. Também gostaria que o Senhor 

Deputado Da Vitória assumisse essa bandeira, porque 

o povo de Cariacica está cansado de sofrer e ser 

enganado.   

 

O Sr. Sandro Locutor - (PPS) - Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, não tenho tido nesta 

Casa uma postura de criticar o prefeito municipal de 

Cariacica, desde que me afastei da administração de 

S. Ex.ª. Mas na assinatura da ordem de serviço da 

retomada da rodovia Leste/Oeste em Cariacica, 

certamente não deve ter tido expediente naquela 

prefeitura, porque os cargos comissionados, em 

especial os da Educação, estavam todos presentes 

com apitos, batendo palmas para o prefeito. 

Detentores de cargos comissionados de outros setores 

da prefeitura também estavam presentes, até pelo 

temor de perderem seus cargos, estavam aplaudindo 

o prefeito. 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, senti-me 

envergonhado, porque, certamente, não houve 

expediente na parte da manhã na prefeitura de 

Cariacica. Até os diretores de escolas estavam 

presentes aplaudindo o prefeito para aquela pose de 

estrelismo. Fiquei chocado. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Concedo uma aparte ao Senhor Deputado Marcelo 

Santos. 

 

O Sr. Marcelo Santos - (PMDB) - Agradeço 

a V. Ex.ª a gentileza, e a presença naquele evento 

democrático que foi nossa convenção. Aliás, tirar as 

pessoas de casa sem obrigá-las, porque não tenho 

funcionários para obrigar a comparecer, como 

ocorreu na Leste/Oeste, é sinônimo de credibilidade.  

Agradeço aos que acreditam em nós. Aos 
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colegas que estiveram presentes, agradeço em nome 

de S. Ex.ª, do Senhor Deputado Almir Vieira e do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes; muito obrigado 

aos deputados federais, vereadores, líderes populares 

e presidentes de partido. 

Poucas pessoas sabem da história da 

construção da rodovia Leste/Oeste; poucas pessoas 

sabem que aquele projeto não se iniciou em governo 

nenhum de agora; foi no governo de 1990, quando 

pagamos o projeto básico daquela rodovia, que foi 

assumido pelo governador Paulo Hartung à época. 

Com o projeto reformulado foi dado o reinício 

daquela obra, que tem o nome de meu pai, Aloizio 

Santos.  

O Senhor Deputado Sandro Locutor mora ao 

lado daquela rodovia. Estavam presentes na 

assinatura da ordem do serviço o Senhor Deputado 

Marcos Bruno, este Deputado que fala a V. Ex.
as

 e os 

Deputados do município de Vila Velha, que não 

tiveram a oportunidade de falar do sentimento que 

tinham pelo recomeço de uma obra pela qual 

lutamos, diferente dos que falaram.  

Lutamos por essa obra; cavamos um pedaço 

daquilo; paralisamos avenidas; fizemos reuniões; 

discutimos com os governos: Albuíno Cunha de 

Azeredo, José Ignacio Ferreira, Paulo Hartung, 

Renato Casagrande e Paulo Hartung novamente.  

Assistimos a um teatro dos vampiros em que 

a prefeitura tirou todos os funcionários do quadro 

para poderem bater palmas para um prefeito, 

desculpem-me o que direi, desqualificado para 

exercer a função, porque não consegue atender àquilo 

que se comprometeu. E mais: não sabe o verdadeiro 

papel de se governar uma cidade para todos. Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, muito obrigado. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhores Deputados Marcelo Santos e Sandro 

Locutor, muito obrigado. Realmente o que se viu e 

que se vê em Cariacica é um artista despreparado 

governando aquela cidade. E ainda existem aqueles 

que têm coragem de subir em um palanque para 

elogiar um homem daquele, totalmente 

desqualificado, Senhor Deputado Marcelo Santos, 

mas V. Ex.ª e o PMDB, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, têm um papel muito importante com o povo 

de Cariacica. Obrigado, Senhora Presidenta. (Muito 

bem!)  
 

A 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 Luzia 

Toledo, meu amigo, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

público presente, servidores da Casa, que têm meu 

total respeito e carinho, imprensa presente, desejo a 

todos uma boa semana de trabalho, uma semana 

produtiva nesta Assembleia Legislativa. 

Como só tenho cinco minutos, sem rodeios, 

dirijo-me ao povo capixaba para relatar alguns 

assuntos.     Antes, Senhora Presidenta Luzia Toledo, 

registro que nos visita nesta tarde o nosso querido 

Zezinho Boechat, diretor do Parque de Exposições de 

Carapina. Uma figura querida que eu quis um dia 

homenageá-lo com o Título de Cidadão Serrano, mas 

cheguei atrasado naquela ocasião, um vereador já 

havia feito essa homenagem justa. Agora, essa 

homenagem será de cidadão capixaba, com muita 

alegria e respeito ao Zezinho e por tudo que 

representa para o nosso estado, nosso turismo, nossa 

cultura, nossa agropecuária e por tudo mais que já 

fez.  

 Senhora Presidenta Luzia Toledo, tivemos 

dois eventos muito tristes na cidade de Serra nesse 

final de semana. O primeiro foi a trágica morte do 

nosso querido amigo Danilo Simões. Solicitarei em 

seguida um minuto de silêncio em solidariedade à 

família. Um jovem de quarenta e três anos 

atropelado, segundo informações, não estou nesta 

tribuna para denunciar ninguém ainda, por um 

motorista alcoolizado que fugiu do local, ceifando a 

vida de um jovem inteligente, importante, 

participativo, praticando aquilo que mais gostava de 

fazer na vida, o ciclismo. Passei no local, quinze 

minutos após o acontecimento; estava com a minha 

família e minha filha no carro.  

 Temos que lamentar, sermos solidários com a 

família. Que Deus abençoe sua esposa e seus dois 

filhos! E temos que trabalhar. As ciclovias são 

importantes. Apresentei nesta Casa um projeto, que lá 

na Serra tive também a oportunidade de aprovar 

enquanto vereador. Já está tramitando a proposta do 

nosso Plano Estadual de Ciclovias. Parece simples, 

mas é muito importante: estradas construídas 

obrigatoriamente acompanhadas de ciclovias. E um 

prazo, um período, de alguns anos para que o 

governo do estado faça as adaptações nas principais 

rodovias construídas há anos, mas que não possuem 

as ciclovias instaladas.  

As ciclovias melhoram a mobilidade do 

trânsito, oferecem segurança para quem pratica 

ciclismo. Esses fatos como esse acidente vêm 

acontecendo com mais frequência. O nosso querido 

Anselmo Tozi, quase veio a óbito com um acidente.  

 Essa é uma foto do Danilo Simões, que tem o 

meu carinho e respeito; éramos colegas de partido. 

Ele dizia: Para aqueles que desistiram de você, que 

não acreditaram em você, mostre que eles estavam 

errados.   

 O segundo assunto, o meu tempo é curto, 

Senhor Deputado Da Vitória, é um alerta às nossas 

autoridades, especialmente à Secretaria de Segurança. 

Um policial foi assassinado no bairro Jardim 

Carapina, nesse final de semana; o outro foi baleado. 

 O que parece uma rotina para nós, gostaria de 

alertar para uma coisa muito grave, existem alguns 

bairros, não só na cidade de Serra, mas no estado, na 
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região metropolitana, onde o estado está perdendo o 

poder para os bandidos. 

 Esse policial, até o que pude me informar, foi 

atraído para dentro da comunidade de Jardim 

Carapina. Lá existe muita gente de bem, muitas 

pessoas de família, muitos pais de família, mas, 

infelizmente, existe um tráfico de drogas e uma 

criminalidade muito forte.  

Ele foi executado, Senhor Deputado Freitas, 

por vinte bandidos e teve a cabeça esmagada com 

uma pedra. Tudo isso foi filmado pelo sistema de 

videomonitoramento da Prefeitura de Serra, 

interligado com a Secretaria de Segurança.  

 Onde quero chegar? Os bandidos começaram 

a perder o respeito com a segurança do estado; 

começaram a perder respeito, porque sentido com a 

vida muitos não consideram isso. É preciso ação! 

Agiram calculado, pensado, querendo passar uma 

mensagem para a sociedade dizendo: Nós mandamos! 

Quem manda aqui somos nós. Nós planejamos, nós 

executamos e nada vai acontecer. Isso é lamentável.  

 Isso não é uma crítica direcionada ao gestor, 

ao governo A, B ou C. É um problema que temos que 

enfrentar em conjunto para vencer. Não podemos 

admitir que o crime organizado, que bandidos 

venham mandar no Estado do Espírito Santo. E tenho 

dito. (Muito bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Da Vitória. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 

do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, sociedade 

capixaba que nos assiste ao vivo pela TV Ales, 

profissionais de imprensa e todo cidadão que nos 

visita hoje na Assembleia Legislativa, neste tempo da 

fase das Comunicações registro a preocupação em 

relação a esses fatos que têm acontecido, 

principalmente com os operadores de segurança 

pública que tomam conta da vida dos cidadãos 

capixabas. Falamos do nosso soldado Ítalo Bruno 

Pereira Rocha e reafirmo esse registro com nossa 

preocupação. Estaremos vigilantes em relação a esses 

fatos no nosso Estado. 

Falando da Polícia Militar, parabenizo o 

tenente-coronel Alex Voney de Almeida pelo 

brilhante trabalho, Senhor Deputado Freitas, que fez 

em seu município e em toda a região no comando 

daquele batalhão. S.S.ª entregou o batalhão essa 

semana e assumiu o batalhão de Linhares, Senhores 

Deputados Guerino Zanon e Eliana Dadalto. Desejo 

boa-sorte a esse profissional competente. 

Também desejo boa-sorte ao major Rômulo 

de Souza Dias, que assumirá quarta-feira, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, o comando do batalhão 

de Colatina. O tenente-coronel Irineu fez um 

brilhante trabalho no decorrer desses dias e foi uma 

coincidência de bons trabalhos nos batalhões do norte 

do Estado, devido ao comando do nosso coronel, 

comandante do CPO-Norte, Rubens Ricardo Maciel 

Barcellos. 

A sintonia de liderança se dá desde o 

comando do coronel comandante-geral Marco 

Antônio e do coronel Ruy Guedes, subcomandante. 

Um momento de democracia na Polícia Militar faz 

com que seus comandados possam trabalhar de forma 

democrática, motivando e entusiasmando os poucos 

policiais para que supram as necessidades do 

cidadão, principalmente na sensação de segurança 

pública. Fica meu registro. Desejo a mesma sorte ao 

coronel Marcos, que assume o comando do CPO-

Norte. 

Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos, 

Padre Honório, Raquel Lessa e Dary Pagung, por 

falar em Colatina, tivemos uma reunião com o 

presidente da Assedic Colatina, que encaminhou ao 

governo do Estado uma carta de reivindicações. Peço 

ao cinegrafista que mostre a carta. 

É um momento importante para Colatina e 

para os dez municípios da região, como Baixo 

Guandu, São Roque do Canaã, Marilândia, 

Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, 

São Gabriel da Palha, Vila Valério, Alto Rio Novo e 

Itaguaçu. 

Tivemos a participação de vários prefeitos 

nesse dia e parabenizo o presidente da Assedic 

porque já tínhamos essa iniciativa, mas de maneira 

mais tímida. E essa associação, que se faz tão 

importante naquela região, tem se mostrado 

imparcial. Parabenizo o senhor Ricardo José Marim 

por conduzir de forma a colocar a associação acima 

de partidos políticos e instituições, como prefeituras, 

mandatos de deputados estaduais e federais, fazendo 

com que a região e sua economia estejam em 

primeiro lugar. 

Nenhuma administração municipal 

conseguirá sobreviver sem o apoio dos governos 

estadual e federal. E para movimentar o setor 

econômico é necessário existir essa relação entre 

setor privado e o público. 

Os investimentos pedidos pelo Ricardo faz 

com que possamos ter o governo participando para 

fomentar negócios de uma região, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, que não tem celulose, não tem porto 

e não tem as oportunidades que tem a região 

nordeste. A região noroeste precisa sim, de 

organização, de instituições como a Assedic. E 

parabenizo pela movimentação.  

Já estou com uma indicação e pegarei, 

Senhora Deputada Raquel Lessa e Senhor Deputado 

Padre Honório, a assinatura de V. Ex.
as

. Já existe o 

convite para que nós - os cinco deputados daquela 

região - estejamos juntos numa reunião com eles, 

ouvindo essas reivindicações e fazendo do Poder 

Legislativo estadual um link de interlocução entre o 
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Governo do Estado e a nossa região. Somente com 

organização poderemos vencer este momento difícil 

da nossa economia.  

Muito obrigado, senhora presidenta. (Muito 

bem!)  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Hudson Leal) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

telespectadores da TV Ales e da TV Educativa, canal 

2, assomo a esta tribuna para mostrar o trabalho que 

realizamos de combate ao tabagismo.  

Fabiana Pontes está projetando algumas fotos 

para nós. As moças que aparecem nessa primeira foto 

são Thaiz Fadini, gerente do Conselho Regional de 

Farmácia do Espírito Santo, e Sheilla Souza, 

jornalista do Conselho Regional de Farmácia do 

Espírito Santo. 

É o trabalho que fizemos sexta-feira, na porta 

do shopping. Esse trabalho foi realizado no dia 28, 

mas é o dia 29 o Dia Mundial de Combate ao Fumo. 

A próxima foto mostra um grupo de pessoas 

da Farmácia Pague Menos: Ana Carolina Nascimento 

Gava, estagiária; Priscila Araújo de Jesus, 

farmacêutica; Taisla Soprani, farmacêutica; e Josiana 

Rocha Coutinho, farmacêutica, que colaborou nesse 

evento. 

Na próxima foto estão as enfermeiras da 

equipe do programa de combate ao tabagismo do 

HPM - Hospital da Polícia Militar, que agradeço 

também: Rita de Cássia França Freire, Marlene 

Gomes e Cristiane Bastos de Freitas. 

A foto mostrada mostra nosso trabalho com 

aquela faixa, mostrando e abordando as pessoas que 

chegavam ao Shopping Vitória, aqui em frente. 

Na próxima foto, também um grupo de 

enfermeiras abordando os fumantes que passavam, 

esclarecendo sobre os malefícios do fumo e pedindo 

para que chegassem a nossa tenda, para que 

mostrássemos a importância de não fumar. 

Esse é o nosso amigo, Vinicius Rabbi, que 

aparece na próxima foto, um funcionário do setor de 

marketing do Shopping Vitória, que tem sido 

parceiro nosso. Na foto está aparecendo um narguilé, 

que corresponde a cem cigarros. Na foto também 

aparece a boneca Altina, que já trouxemos aqui. A 

boneca Altina fuma um cigarro e depois mostramos 

como fica o algodão, o filtro que colocamos nela. O 

cigarro, se observarem ali embaixo do tubo, está 

escuro, está preto de alcatrão com nicotina. Essa 

boneca chama-se Altina, porque é a fusão de alcatrão 

com nicotina. Falo sempre isso e vou continuar 

falando. 

Na próxima foto estão também são as 

enfermeiras e o nosso vereador Luciano Salgado, de 

Ibatiba, que também participou com uma pessoa que 

veio com S.Ex.ª. As enfermeiras estão medindo a 

pressão e vendo o que pode ser feito para convencer 

as pessoas a pararem de fumar. 

Na ultima foto temos a Doutora Hararija 

Diorio Duque, coordenadora estadual do programa de 

combate ao fumo da Secretaria de Estado da Saúde, 

que participou e ajudou também; e a Kátia Guerzet, 

enfermeira do programa estadual de combate ao 

tabagismo. 

Tenho uma lista de pessoas para agradecer, 

mas estou vendo que esses cinquenta segundos não 

vão ser suficientes. Farei os agradecimentos assim 

que assomar novamente a esta tribuna. Mas quero 

dizer da importância, aproveitando a oportunidade 

para agradecer a todos, mas farei assim que puder 

voltar à tribuna. 

A Senhora Deputada Luzia Toledo também 

compareceu a esse ato e colocamos a foto de S. Ex.ª 

no Facebook, mostrando que também apoiou esse 

movimento. 

Agradeço à Fabiana Pontes, que projetou 

essas fotos para nós; ao pessoal do meu gabinete; ao 

pessoal da Comissão de Saúde; aos servidores da 

Assembleia Legislativa; e aos cinegrafistas. Mais 

uma vez, agradeço a todos. Voltarei em outra hora. 

(Muito bem!)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Senhor Deputado Doutor Hércules, 

agradeço pela menção. Também coloquei no 

Facebook o grande trabalho de V. Ex.ª. Aliás, V. Ex.ª 

é o Doutor Saúde, e não apenas o Senhor Deputado 

Doutor Hércules!   

Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.  

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 179/2015, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que obriga os Supermercados a 

disponibilizarem álcool em gel próximo aos carrinhos 

de compras.  Publicado no DPL do dia 13/05/2015. 

Mensagem de Veto nº 191/2015, publicada no DPL 

do dia 04/08/2015. Veto vencido em 31/08/2015. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao veto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Convoco os 

membros da Comissão de Justiça, Senhores 

Deputados Amaro Neto, Janete de Sá, Raquel Lessa, 

Nunes, Gildevan Fernandes e Marcelo Santos.  

Avoco o veto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Justiça, 

trata-se da Mensagem de veto n.º 191/2015. 

Encontra-se na justificativa da manutenção do veto 

total o julgamento de uma Adin no Supremo Tribunal 

Federal, com voto do ministro Luiz Fux. 

Assim, acolho o trabalho e o parecer técnico 
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da nossa Procuradoria pela manutenção do veto total 

aposto ao Projeto de Lei n.º 179/2015, de autoria do 

nobre amigo Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

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

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. NUNES - (PT) - Com o relator.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em discussão o veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 179/2015.  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação o veto total aposto ao Projeto de 

Lei n.º 179/2015. 

O presente veto exige votação nominal, que 

será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 

NÃO. (Pausa)  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Senhora Presidenta, pela ordem! Como Líder do 

Governo, peço a palavra para encaminhar votação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, como 

Líder do Governo encaminho pelo voto SIM. (Muito 

bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - 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 Bruno Lamas, 

Da Vitória, Dary Pagung e Eliana 

Dadalto) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Cacau Lorenzoni, 

Doutor Hércules, Erick Musso, 

Freitas, Gildevan Fernandes, Guerino 

Zanon, Hudson Leal, Janete de Sá, 

Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho, 

Sandro Locutor e Sergio Majeski; 

votam NÃO os Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio e Marcelo Santos) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Votaram SIM dezessete Senhores 

Deputados; votaram NÃO três Senhores Deputados; 

uma abstenção da Presidenta, regimentalmente 

impedida de votar.  

Em consequência, fica aprovado o veto total 

aposto ao Projeto de Lei n.º 179/2015. 

Comunique-se ao Governador.  

Arquive-se o processo. 

 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 44/2015, da 

Mesa Diretora, que acrescenta o § 7.º ao artigo 70 da 

Resolução n.º 2.890, de 23/12/2010, sobre a 

qualificação dos ocupantes dos cargos em comissão 

vinculados à Diretoria de Controle Interno. Publicado 

no DPL do dia 04/08/2015. Pareceres orais da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, da 

Comissão de Defesa da Cidadania e da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação. Na Mesa Diretora, 

o Senhor Deputado Cacau Lorenzoni se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 24/08/2015. (Prazo até o dia 

31/08/2015). 

Consulto o relator se está apto a oferecer seu 

parecer.  

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (CACAU 

LORENZONI - PP) -  Senhora Presidenta, 

analisando este projeto, do qual sou relator, gostaria 

que fosse retirado de pauta, em virtude de alguns 

documentos que teremos que anexar ao mesmo.  

(Muito bem!)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) -  Em votação o requerimento do Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, de baixada de pauta do 

Projeto de Resolução n.º 44/2015. 
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Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, contra um voto.  

O Projeto de Resolução n.º 44/2015 baixa de 

pauta para anexação de documentos. 

 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

14/2015, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

198/2015, que dá nova redação aos artigos 25, 27, 28 

e 29 e inclui os artigos 26-A, 26-B e 29-A a Lei 

Complementar n.º 642 de 16 de outubro de 2012 e dá 

outras providências, que dispõe sobre o Fundo de 

Desenvolvimento das Atividades Produtivas 

Inovadoras - FDI. Publicado no DPL do 

dia 25/08/2015. Na Comissão de Justiça, o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 

do dia 26/08/2015. (Prazo até o dia 02/09/2015) 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Convoco os 

membros da Comissão de Justiça, Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Janete de Sá, Raquel 

Lessa, Marcelo Santos, Nunes e Euclério Sampaio. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Justiça, o 

Projeto de Lei Complementar n.º 14/2015, dá nova 

redação aos 25, 27, 28 e 29 e incluí os artigos 26-A, 

26-B e 29-A na Lei Complementar n.º 642, de 16 de 

outubro de 2012, e dá outras providências, que dispõe 

sobre o Fundo de Desenvolvimento das Atividades 

Produtivas Inovadoras - FDI, fruto da Mensagem 

Governamental n.º 198/2015. 

Esse projeto amplia a capacidade e 

possibilidade de investimentos com o Fundo de 

Inovação, todos inerentes à área de tecnologia, não 

havendo nenhuma objeção para emitirmos o parecer 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa. É assim que relato, senhores 

membros. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, gostaria 

de saber do Presidente da Comissão de Justiça e 

relator de onde vão advir os recursos para esse 

Fundo. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Eles não foram 

alterados no projeto de lei complementar que está 

sendo designado, mas podem ser inclusive do 

Tesouro do Estado. Mas não consta alteração na lei 

original acerca dos recursos do Tesouro. Só a sua 

aplicabilidade. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

A questão é com relação à aplicabilidade e a extensão 

dos... 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Permite com o 

projeto de lei a aplicação em edificações prediais, 

investimentos em equipamentos para 

desenvolvimento e fomento de atividades de 

pesquisa. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, embora 

esse projeto esteja passando sem uma discussão mais 

ampla, na verdade trata de um dos aspectos mais 

importantes da administração pública do Estado do 

Espírito Santo. É um assunto, que se for levado a 

sério, essa legislação dará ao Espírito Santo aquilo 

que o Estado ainda anda carente, que é exatamente 

relacionado à tecnologia e agilidade para o Estado se 

modernizar, se viabilizar diante do mundo moderno e 

até para atrair e se mostrar competente e eficiente 

diante do mundo. Uma vez que sabemos, inclusive 

hoje tem matérias nos jornais sobre isso, que os 

municípios e os órgãos públicos, não conseguem nem 

publicar as leis de transparência, em função de que o 

Estado ainda nesse aspecto está bastante atrasado. A 

nossa pesquisa científica e tecnológica não tem 

recursos para o desenvolvimento da sua própria 

estrutura. E o nosso Estado, em função disso, paga 

milhões de reais a empresa terceirizadas, todas para 

prestarem serviços na área de tecnologia, quando o 

Estado poderia ter empresas como tem a Cesan, e 

viabilizar esse gasto em favor de uma estrutura 

própria, que pudesse fornecer tecnologia para as 

escolas.  

Estamos atrasados, e muito atrasados na área 

de educação com relação à tecnologia de 

comunicação. Estamos atrasados na polícia cientifica, 

de uma maneira muito ruim, porque os crimes no que 

depender de tecnologia e especialidades, para 

conseguir serem apurados, sofrem da falta de 

equipamentos, da falta desses tipos de estímulo. E 

esse projeto viabiliza a expectativa de termos 

efetivamente os segmentos de prestação de serviços 

do Estado à altura do momento em que vive o 

mundo, em que vive nosso país.  

Na área de agricultura, nem se fala, nossa 

agricultura ainda é tratada pela experiência dos mais 

antigos, que não recebem nenhum conhecimento 

tecnológico-científico facilitado pelo Estado, para 

melhorar a produção, para colher melhor sua 
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produção, e até de previsão de chuvas e de secas nas 

regiões do Espírito Santo.  

Vejo nessa matéria do Governo a disposição, 

se não for só de criar mais um instituto, se for 

realmente de investir, teremos perspectivas de 

melhorar o serviço do nosso Estado.  

Existem estados brasileiros que a máquina de 

arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda está 

adequada à modernidade tecnológica e, por isso, 

arrecadam dez vezes melhor do que o Espírito Santo 

que, agora, confessadamente, sabemos que não tem 

como apurar impostos na área do mar e não tem 

condições de apurar impostos na área de tecnologia 

da telefonia, levando prejuízos. Então, a matéria é 

realmente eficiente e parabenizo V. Ex.ª pela 

aprovação. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. NUNES - (PT) - Com o relator.  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(RODRIGO COELHO - PT) - Senhora Presidenta, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Justiça.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Dary Pagung, Da Vitória 

e Theodorico Ferraço) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - 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, Marcos Bruno e Dary 

Pagung.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo 

regimental para oferecer parecer ao projeto, para 

análise mais profunda do mesmo.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas e Eliana Dadalto) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

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

do Projeto de Lei Complementar n.º 15/2015, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 199/2015, que 

altera a Lei 3.196 de 09 de janeiro de 1978, para 

dispor sobre a cessão de servidores militares da ativa. 

Publicado no DPL do dia 25/08/2015. Na Comissão 

de Justiça, o Deputado Marcelo Santos se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 26/08/2015. (Prazo até o dia 

02/09/2015) 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) -  Convoco os 

membros da Comissão de Justiça. 

Senhora Presidenta, informo a V. Ex.ª que na 

sessão ordinária realizada dia 26 de agosto de 2015 o 

relator do projeto, Senhor Deputado Marcelo Santos, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar o 

projeto na Comissão de Justiça.  

Consulto o relator, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, se está apto a oferecer seu parecer.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Não, Senhor Presidente. Continuarei me 

prevalecendo do prazo regimental para oferecer 

parecer ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

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

do Projeto de Lei n.º 344/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 215/2015, que altera a 

redação dos incisos XIV e XVII do art. 75 da Lei 

Estadual n.º 4.701, de 01 de dezembro de 1992, que 

dispõe sobre o estudo de impacto ambiental - EIA - 

para áreas de plantio superiores a 1.000 ha. Publicado 
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no DPL do dia 25/08/2015. Na Comissão de Justiça, 

o Deputado Rodrigo Coelho se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 

do dia 26/08/2015. (Prazo até o dia 02/09/2015). 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Convoco os 

membros da Comissão de Justiça, Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Amaro Neto, 

Marcelo Santos, Raquel Lessa, Janete de Sá e Eliana 

Dadalto. (Pausa)  

Informo aos Senhores Deputados que na 

sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2015 me 

prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 

que passarei a fazer neste momento. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Justiça, 

passo a relatar o Projeto de Lei n.º 344/2015, de 

autoria do Governo do Estado, que altera a redação 

dos incisos XIV e XVII do art. 75 da Lei Estadual n.º 

4.701, de 01 de dezembro de 1992, que dispõe sobre 

o estudo de impacto ambiental - EIA - para áreas de 

plantio superiores a 1.000 ha. Mensagem n.º 

215/2015.  

Senhora Presidenta, na mensagem à 

Assembleia Legislativa, o Governo do Estado coloca 

que a medida se baseia na adequação à Resolução n.º 

01/1986 do Conama - Conselho Nacional de Meio 

Ambiente. Então, por isso está adequando a Lei 

Estadual nº 4.701/1992 à Resolução n.º 01/1986 do 

Conama. 

O projeto de lei que passamos a relatar tem 

dois artigos. O primeiro está alterando os incisos XIV 

e XVII do art. 75 da Lei Estadual n.º 4.701. O Inciso 

XIV passaria a vigorar com a seguinte redação:  

 

"Art.75  (....) 

(...) 

 

XIV- exploração econômica de 

recurso florestal nativo acima de 100 

ha (cem hectares), ou menores, 

quando atingir áreas significativas 

em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista 

ambiental;” (NR) 

(...)  

 

Esclareço que essa redação inclui apenas, em 

relação à lei anterior, a palavra nativo, na frase: 

recurso florestal nativo. Essa é a única inclusão.  

O caput do art. 75 estabelece que os critérios 

que obrigarão as atividades terem estudo de impacto 

ambiental prévio da Secretaria de Meio Ambiente. O 

inciso XIV inclui a palavra nativo. 

O inciso XVII passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

"Art.75  (....) 

(...) 

 

“XVII - Projetos de Atividades 

Agrossilvipastoris que contemplem 

áreas acima de 1.000 ha (mil 

hectares), ou menores, neste caso, 

quando se tratar de áreas 

significativas em termos percentuais 

ou de importância do ponto de vista 

ambiental.” (NR) 

 

Nesse inciso são acrescidas duas 

informações. Primeira informação: muda atividades 

pecuárias e florestais para atividades 

agrossilvipastoris da lei original e muda de trezentos 

para mil hectares a área plantada. 

Digo isso porque recebemos duas emendas 

modificativas de autoria do nobre Deputado Sergio 

Majeski, ambas sem número, mas posso numerá-las. 

A primeira é a Emenda Modificativa n.º 001/2015 ao 

Projeto de Lei n.º 344/2015. O Senhor Deputado 

Sergio Majeski inclui o termo ou floresta plantada 

depois de recurso florestal nativo.  

Dessa forma, o texto proposto pelo nobre 

Deputado Sergio Majeski é: 

 

"Art.75  (....) 

(...) 

 

XIV - exploração econômica de 

recurso florestal nativo ou floresta 

plantada acima de 100 ha (cem 

hectares), ou menores, quando 

atingir áreas significativas em 

termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista 

ambiental;” (NR) 

(...) 

 

Discutia com o Senhor Deputado Sergio 

Majeski que, no meu entendimento, a inclusão do 

termo floresta plantada é similar a revogar do Projeto 

de Lei n.º 344/2015, ou seja, o projeto que muda o 

inciso XIV, porque mantém o mesmo sentido da 

proposta original. Apesar de entender que a proposta 

é meritória, que vale a discussão do mérito, não 

acatarei a emenda, mas sugiro que no Senhor 

Deputado Sergio Majeski a apresente para o debate 

na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. No 

texto constitucional, se eu acatar a emenda, mudo o 

sentido do texto original e relatarei pela texto 

original, pela constitucionalidade, entendendo que o 

mérito desta matéria deve ser debatido na Comissão 

de Proteção ao Meio Ambiente. 

Não quero extrair o mérito da propositura do 

nobre Deputado Sergio Majeski. No meu 

entendimento ela é equivalente à Emenda n.º 

001/2015 ao Projeto de Lei n.º 344/2015. No meu 

entendimento tem efeito similar à revogação do 

inciso XIV do Projeto de Lei n.º 344/2015, não da lei 
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original. Não acatarei a Emenda n.º 001/2015 por 

esse motivo.  

Da mesma forma, a Emenda Modificativa n.º 

002/2015 mantém os trezentos hectares originais, o 

que merece debate no mérito da Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente e altera o objeto projetos 

de agricultura pecuária ou hortifrutigranjeiros ao 

invés de atividades agrossilvipastoris. Da mesma 

forma, não alterando o conteúdo do projeto original, 

mas submetendo à Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente. Caso o mérito passe naquela comissão, 

voltará à Comissão de Justiça para o relatório das 

emendas, entendendo que o mérito foi vencido na 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. 

Assim, ficarei com o mérito original, 

relatando pela aprovação sem as emendas, 

entendendo que as emendas podem ter discussão no 

mérito na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. 

A Comissão de Justiça, na análise constitucional, 

poderá analisá-las depois do mérito vencido. É assim 

que relato, Senhoras e Senhores Deputados. (Muito 

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

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

(Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, gostaria 

que a Secretaria da Mesa estivesse atenta porque 

estou vendo que esta matéria não passará pela 

Comissão de Agricultura, mas deveria passar, uma 

vez que o assunto debatido, antes de ser uma questão 

de meio ambiente, é uma questão de agricultura, 

porque interfere no plantio, no desmatamento. 

Essa modificação vem, pelo que entendi do 

relato de V. Ex.ª, ampliar, não é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Ampliar a área que 

necessite de estudos de impacto ambiental prévio. Ou 

seja, se a intervenção for em uma área inferior a mil 

hectares... No inciso XVII, para as atividades 

relacionadas, hoje uma área inferior a trezentos não 

precisa do estudo, passará a ser uma área de mil 

hectares. No caso do inciso XIV, passa a ser no 

tratamento de floresta nativa.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Baseado nesse aumento é que ficamos preocupados. 

Se em cem já estão arrebentando o meio ambiente, se 

passar para mil, significa que pouca coisa será 

respeitada daqui para frente.  

Gostaria de ouvir da Mesa, do secretário-

geral da Mesa. Essa matéria não está contando que 

teria que passar pela Comissão de Agricultura. 

Segundo melhor entendimento, entendo que ela 

deveria passar pela Comissão de Agricultura, uma 

vez que trata de assunto específico. Ao ampliar o 

espaço para permitir que seja de cem para mil, já está 

invadindo uma área relacionada exatamente, quer 

dizer, atingirá áreas maiores, de trezentos para mil.  

Entendo que a matéria foi bem relatada pela 

Comissão de Justiça, embora, como disse o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, não precisaria entrar no 

mérito, porque o mérito seria na Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente. Mas entendo que 

deveria também ser incluída a Comissão de 

Agricultura para que possa também opinar sobre a 

matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, como o pedido de V. Ex.ª não 

tem relação direta com o trabalho e o relato na 

Comissão de Justiça, peço que, posterior à finalização 

do trabalho na Comissão de Justiça, solicitemos à 

Mesa. Tenho apoiamento à V. Ex.ª para que a Mesa 

delibere sobre a inclusão da Comissão de 

Agricultura.  

V. Ex.ª tem toda razão. Existe um duplo 

mérito a discutir que é da Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente e da Comissão de Agricultura, uma 

vez, inclusive, que esse projeto foi construído no 

Governo do Estado pelo Idaf, órgão da Secretaria de 

Agricultura.  

V. Ex.ª tem toda razão, mas gostaria de 

finalizar os trabalhos e a discussão na Comissão de 

Justiça para que Mesa delibere posteriormente.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Parabenizo o relato de V. Ex.ª. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão Justiça, ainda que tenha 

entendido que o Senhor Deputado Rodrigo Coelho só 

entrou no mérito da questão constitucional ou não, a 

inclusão do termo floresta plantada - e peço a atenção 

dos membros da Comissão, principalmente de 

Proteção ao Meio Ambiente - se faz necessária sim. 

Porque no texto original da proposta só versa sobre 
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floresta nativa acima de cem hectares, quer dizer, tem 

que se incluir a floresta plantada porque esse é o 

grande problema. Isso tem que ficar claro no texto, 

senão abrirá precedente para que estudos de impacto 

ambiental não sejam feitos em caso de plantios em 

áreas de até cem hectares.  

Ainda que tenha entendido que V. Ex.ª não 

entrou no mérito ambiental da questão, isso precisa 

ser pensado. Inclusive, na Comissão de Defesa da 

Cidadania, da qual faço parte, também precisaremos 

nos debruçar sobre isso porque existe esse problema.  

Quanto à segunda emenda, entendi também 

por que V. Ex.ª se manteve na questão da 

constitucionalidade ou não. Quando diz, e pedi a 

modificação, ao invés do que diz o projeto original: 

agrossilvipastoris, que não delimita o que, porque 

silvicultura, por exemplo, é uma coisa muito ampla.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, não sei se 

V. Ex.ª chegou a ler a justificativa, pelas próprias 

normas do Iema e do Idaf, suinocultura e 

bovinocultura não se faz o estudo de impacto 

ambiental por área, mas por indivíduos, ou seja, por 

cabeça de gado. A própria norma existente, a lei já 

está inadequada, a proposta já está inadequada em 

relação a uma indicação normativa já existente, tanto 

pelo Idaf quanto pelo Iema.  

Então, as Comissões, tanto de Defesa da 

Cidadania quanto e, principalmente, de Proteção ao 

Meio Ambiente, terão que estudar isso com um olhar 

mais amplo sobre as duas situações.  

Muito obrigado! (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Senhor Deputado 

Sergio Majeski, só para efeito de esclarecimento, 

evidentemente não estou dizendo, com meu relatório, 

que as emendas são inconstitucionais, é a primeira 

coisa que quero deixar claro, uma vez que, na 

verdade,  a análise é só pela manutenção do texto 

original, dizendo se é constitucional ou não.  

Entendo que o mérito que V. Ex.ª aborda 

deve ser discutido nas Comissões de Agricultura e de 

Proteção ao Meio Ambiente. Li a justificativa de V. 

Ex.ª. Agradeço o entendimento e a compreensão que 

V. Ex.ª traz e o que eu disse sobre a floresta plantada 

é porque o texto original do inciso XIV é exploração 

econômica de recurso florestal acima de cem 

hectares. Como não tinha nativa antes, ele não 

limitava, poderia ser nativa, plantada, todos os tipos 

de floresta. Então é equivalente à revogação desse 

inciso. É o que estou dizendo. Por isso não acatei, 

pelo mérito constitucional, para continuar o texto, 

mas entendo que deverá voltar à Comissão de Justiça, 

caso V. Ex.ª vença no mérito nas demais comissões. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, assim como o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos pediu que esse 

tema fosse discutido na Comissão de Agricultura, 

entendo que também impactará os movimentos 

sociais, o MST, principalmente com relação aos 

agricultores familiares. 

Não entendi bem ainda e quero aprofundar 

um pouco mais porque acho que é um contrassenso, 

no momento em que se paga para plantar a floresta se 

abre espaço de trezentos para mil hectares. Fico 

preocupado com isso, Senhor Deputado Nunes. 

Gostaria que V. Ex.ª, como presidente, levasse para 

nossa comissão para aprofundarmos um pouco mais 

nessa matéria e termos mais esclarecimentos sobre 

essa questão.  

Obrigado! (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator.  

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Com o 

relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

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, solicitando que 

seja apreciado o pedido dos Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos, Padre Honório e Janete de Sá 

para a apreciação do projeto pela Comissão de 

Agricultura. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
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Senhor Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade ao 

rito da sessão. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

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

seja ouvida a Comissão de Políticas Sobre Drogas 

quanto ao projeto dos policiais encaminhado pelo 

Governo do Estado a esta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Faço coro aos meus colegas, 

Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Padre 

Honório. A matéria é afeta, sim, à Comissão de 

Agricultura e não compreendemos porque não foi 

repassado a ela. Solicito que a matéria seja repassada 

para a análise da Comissão de Agricultura. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Acho positiva a solicitação. 

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, 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 Dary 

Pagung, Marcos Bruno, Padre Honório e Sergio 

Majeski. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 

relatar e me prevaleço do prazo regimental para 

oferecer parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Recomendo à Secretaria que 

inclua para amanhã na discussão única de urgência a 

Comissão de Agricultura, atendendo aos vários 

requerimentos dos Senhores Deputados. 

Antes de passar para o item n.º 6, responderei 

a uma Questão de Ordem levantada pelo Senhor 

Deputado Dary Pagung.  

Na sessão ordinária realizada no dia 25 do 

corrente mês, os nobres Senhores Deputados Dary 

Pagung e Cacau Lorenzoni formularam 

sucessivamente uma Questão de Ordem, com 

fundamento no artigo 144, § 7.º do Regimento 

Interno, questionando a legalidade da deliberação do 

Requerimento n.º 207/15, de autoria do nobre 

Deputado Enivaldo dos Anjos, mediante o qual 

requer a retirada do Projeto de Resolução n.º 045/15, 

de autoria da Mesa Diretora, que altera as Resoluções 

n.
os

 2.700/09 e 2.890/10, que dispõem 

respectivamente sobre o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa. 

Na referida sessão, ocuparam a Presidência 

sucessivamente os nobres Deputados Pastor Marcos 

Mansur e Luzia Toledo, que se prevaleceram do 

prazo regimental para responder às questões 

levantadas respectivamente pelos Senhores 

Deputados Dary Pagung e Cacau Lorenzoni. 

Analisando o dispositivo regimental 

invocado na Questão de Ordem levantada pelo nobre 

Deputado Cacau Lorenzoni, conclui-se pela sua 

aplicação ao caso suscitado, uma vez que o referido 

Projeto de Resolução foi proposto pela Mesa Diretora 

e, desta forma, foi subscrito pelos três deputados que 

a compõem. 

Assim, neste caso, por estar configurada uma 

iniciativa coletiva, verifica-se que a retirada da 

proposição somente poderia ser realizada a 

requerimento de, pelo menos, metade mais um dos 

subscritores da proposição, tendo em vista que o 

artigo 144, § 7.º do Regimento Interno assim dispõe:  

 

Art. 144: 

§ 7.º No caso de iniciativa coletiva, a 

retirada será feita a requerimento de 

pelo menos metade mais um dos 

subscritores da proposição. 

 

Por outro lado, constitui matéria de notório 

conhecimento que a Mesa Diretora desta Casa 

consubstancia-se em órgão de direção superior, 

integrada por três deputados - o Presidente e os 1.º e 

2.º Secretários. 

Portanto, tratando-se de projeto de resolução 

proposto pela Mesa Diretora, somente seu autor 

poderia ter requerido sua retirada, o que importa em 

dizer, somente a Mesa poderia subscrever o referido 

requerimento, conforme institui o § 5.º, artigo 144: 

 

Art. 144 (...) 

§ 5º A retirada de proposição em 

qualquer fase do seu andamento será 

requerida pelo autor ou autores à 

Mesa da Assembleia, que, tendo 

obtido as informações necessárias, 

deferirá ou não o pedido, com 

recurso para o Plenário. 

 

Desta forma, resta patente que o 

Requerimento n.º 207/15 não encontra amparo 

regimental, eis que colide frontalmente com as 

disposições contidas nos §§ 5.º e 7.º do artigo 144 do 

Regimento Interno. No entanto, considerando que o 

referido requerimento já foi aprovado pelo Plenário, 

consubstanciando-se em deliberação soberana desta 

Assembleia Legislativa, e ainda cabendo a este 
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presidente, na forma do § 6º do artigo 140 do 

Regimento Interno, de imediato ou dentro de 

quarenta e oito horas, resolver ou delegar ao Plenário 

a sua decisão, resolvo decidir da seguinte forma: 

Senhoras e Senhores Deputados, por todo o 

exposto com fundamento nos artigos 140, § 6º e 144, 

§§ 5º e 7º do Regimento Interno, resolvo receber a 

presente Questão de Ordem e decidir nos termos dos 

argumentos anteriormente traduzidos que o 

Requerimento n.º 207/2015 não encontra amparo 

regimental, contrariando em especial o §§ 5º e 7º do 

artigo 144 do Regimento Interno posto que o Projeto 

de Resolução n.º 45 foi proposto pela Mesa Diretora 

e sua retirada somente pode ser requerida pela 

própria Mesa, em requerimento subscrito por este 

presidente e por pelo menos por mais um dos 

secretários. 

Assim, decido favoravelmente ao pedido 

constante da presente Questão de Ordem, anulando a 

votação do Requerimento n.º 207/2015 e, 

consequentemente, desfazendo a retirada do Projeto 

de Resolução n.º 45/2015, que retomará sua 

tramitação regimental no mesmo estado no qual se 

encontrava. É como decido.  

Porém, por uma questão de princípios e como 

houve uma decisão do Plenário, também submeto ao 

Plenário o nosso parecer sobre essa Questão de 

Ordem. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Informo a V. Ex.ª que 

já houve matéria nesta Casa assinada pela Mesa em 

que apenas um deputado a retirou de pauta, e foi V. 

Ex.ª. 

Segundo, que... 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - V. Ex.ª poderia dizer qual é o 

projeto, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos? 

Porque se tem decisão, faremos a mesma coisa.  

Foi baixada de pauta e não retirada, no que 

há uma diferença muito grande. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Trarei depois a informação de retirada porque não a 

tenho em mãos agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Foi apenas baixada, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
V. Ex.ª está me aparteando ou não tenho direito de 

me manifestar? 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - V. Ex.ª também não vai querer 

me tirar o direito de responder a V. Ex.ª com a 

mesma educação e respeito que tenho por V. Ex.ª. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
É porque estou falando e não sei se cabia, só estou 

perguntando se o Regimento Interno permite a V. 

Ex.ª me apartear. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Se V. Ex.ª quer falar sozinho, 

pode falar. Não tem problema nenhum. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Então, a partir de agora, V. Ex.ª fique na sua. 

Baseado nisso,... 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Mas vigilante com relação ao 

que V. Ex.ª está falando. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Baseado nisso, fizemos o pedido de retirada, a Mesa 

o submeteu à votação e o Plenário se manifestou. 

Assim, entendo que tudo aquilo que seja dúvida ou 

mesmo que seja do Regimento Interno, mas que a 

maioria do Plenário, que é soberana, decida, vale 

mais do que a decisão do Regimento Interno. Quem 

deveria ter observado isso é a Mesa. Agora, é a 

primeira vez que vejo na história da Assembleia 

Legislativa uma matéria ser decidida por quorum 

qualificado, voltar a ser apreciada e ser desfeito o 

requerimento. Como, por mais experiente que seja, 

nunca posso dizer que já vi de tudo, digo que acabei 

de ver mais um fato novo: a Mesa da Assembleia 

Legislativa na discussão dessas questões. 

Deixo de recorrer, o que teria oportunidade 

de fazer se V. Ex.ª não tivesse submetido a questão 

ao Plenário. Mas, como V. Ex.ª o fez, cassou até o 

meu direito de recorrer à Comissão de Justiça, como 

sei que no Plenário sempre levo show de votos, não 

vou nem estrebuchar ou pular porque já sei que o 

líder do Governo, pela feição que faz, já pediu a 

todos que votem contra... 

Ainda bem que V. Ex.ª está perdendo só a 

visão, daqui uns dias, perderá outras coisas. 

Ao fazer isso agora, a Mesa me tira a 

condição de recorrer porque só poderia fazê-lo se 

fosse decisão apenas da Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, se V. Ex.ª 

me permite, posso numa consideração toda especial 

dizer a V. Ex.ª que pode recorrer, e vou deferir, sem 

problema nenhum. Estamos vivendo num regime 

democrático. V. Ex.ª pode recorrer que vou deferir. 

 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não desejo nenhuma boa vontade de V. Ex.ª. Pode 

tocar do jeito que V. Ex.ª está tocando mesmo. 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Então, V. Ex.ª não sabe o que 

quer, Deputado.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

O que quero é o que V. Ex.ª não quer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Se V. Ex.ª quer que retire, 

quero atender a V. Ex.ª. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

O que V. Ex.ª quer não quero. A matéria foi aprovada 

no plenário já por maioria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Não foi aprovada. Não 

submeti à votação. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não, a outra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - A outra, sim. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Qualquer lei que tiver, podemos fazer uma questão de 

ordem e anulá-la de novo, se for preciso, baseado 

nesta votação que vamos presenciar agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Bem, o Plenário é testemunha. 

Volto a minha decisão. Antes de submeter ao 

Plenário, desejo saber se existe algum Deputado que 

quer recorrer à Comissão de Justiça. Se quiserem, 

darei validade e aceitarei. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, sei que V. Ex.ª está querendo 

depois dizer para o público que não quis recorrer, que 

estava combinado que eu não iria recorrer. Só que 

não adianta recorrer para Comissão de Justiça, que 

derrota até meu regime de urgência. V. Ex.ª acha que 

vou procrastinar mais as coisas, por quê? Os 

membros da Comissão de Justiça já estão todos de pé 

para votar contra. Posso parecer bobo, mas não vou 

fazer papel de bobo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - V. Ex.ª está fazendo um 

julgamento antecipado.  

Em votação a decisão da Presidência em 

atender à questão de ordem formulada pelos Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni e Dary Pagung. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada, contra cinco votos. 

A matéria está aprovada. É como decido.  

Continua em tramitação. 

Parece que o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes só votou favoravelmente ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, porque não aguentou 

o seu grito e a sua imposição. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
A única coisa que S. Ex.ª concorda comigo é isso. 

Porque o Governador mandou falar que não pode 

criar mais nenhum cargo nesta Casa, e a Casa não vai 

criar por isso. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Não gostaria de me meter na 

discussão de V. Ex.
as

, mas parabenizo a decisão da 

Mesa, a decisão de V. Ex.ª como Presidente. Quando 

fizemos a questão de ordem, entendemos que, para 

arquivar a matéria da Mesa, deveriam assinar o 

Presidente e um membro: ou o 1.º ou o 2.º Secretário. 

Naquela oportunidade, entendi que o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos queria apresentar um 

requerimento para a Mesa analisar o pedido do 

arquivamento, não me lembro de qual deputado era, e 

o Presidente colocou em votação. Mas eu achava que 

o nosso Secretário Enivaldo dos Anjos queria que a 

Mesa analisasse o seu requerimento antes de ir à 

votação.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor Deputado, li várias vezes e falei que iríamos 

votar o arquivamento do projeto. V. Ex.
as

 estavam 

batendo papo e não prestaram atenção. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Surgiu uma questão 

técnica entre os Deputados. Os três juntos compõem 

a Mesa. V. Ex.ª concorda? E o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos sozinho, uma banqueta? 

É brincadeira, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. Respeito muito V. Ex.ª. Não precisa 

responder. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Componho a parte da inteligência da Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o
 50/2015, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

que isenta do pagamento de taxa de 2.ª (segunda) via 

do registro geral (RG) de Carteira de identidade 

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

Pareceres n.
os

 139/2015, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade e legalidade, com emendas, 

58/2015, da Comissão de Defesa da 

Cidadania e 23/2015, da Comissão de Finanças, 

ambos pela aprovação com emendas, publicados no 

DPL do dia 26/08/2015.  

Informo aos Senhores Deputados que existe 

emenda do autor que necessita de apoiamento em 

plenário. 

A emenda diz: 
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Substitui-se o seguinte artigo ao PLC 

50/2015: 

Art. 2.º. A isenção ocorrerá mediante 

apresentação da carteira de 

identidade provisória (impressões 

digitais com qualidade técnica não 

satisfatória), aferida por perito 

papiloscópico. 

 

Submeto a votação da emenda em plenário.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada a emenda. 

Determino que o projeto retorne às 

Comissões Parlamentares para análise. 

 

 

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

verificação de quorum para efeito de manutenção da 

sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Doutor 

Hércules, apenas um esclarecimento. Depois da 

aprovação da emenda pelo plenário, o projeto 

retornará para análise das comissões.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos, para 

efeito de verificação de quorum para manutenção da 

sessão. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, 

Cacau Lorenzoni, Da Vitória, Dary 

Pagung, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Hudson Leal, Janete de 

Sá, Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Raquel Lessa, Rodrigo 

Coelho e Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Guerino Zanon, Luzia Toledo, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, 

Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Registraram presença onze 

Senhores Deputados.  

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
 222/2015, dos Senhores Deputados 

Nunes e Amaro Neto, que institui o Dia Estadual da 

Pesca de Arremesso, a ser comemorado no dia 1º de 

junho. Publicado no DPL do dia 03/06/2015. 

Pareceres n.
os

 237/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade e 01/2015, da 

Comissão de Agricultura, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 26/08/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 08/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

mercados, hipermercados, supermercados e afins que 

vendam bebidas alcoólicas a destinarem recinto 

anexo, na forma que menciona. Publicado no DPL do 

dia 11/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes.  

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 25/2015, do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, que institui a obrigatoriedade dos postos de 

combustíveis possuírem mecanismo para a retirada 

imediata de combustível em caso de abastecimento 

irregular e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 23/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 42/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre a presença obrigatória do 

Corretor de Seguros ou de seu representante legal em 

todos os estabelecimentos que comercializam 

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

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 48/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que regula a distribuição de sacolas plásticas 

biodegradáveis, oxi-biodegradáveis e recicladas para 

acondicionamento de mercadorias fornecidas por 

estabelecimentos comerciais. Publicado no DPL do 

dia 23/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 59/2015, do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, que torna obrigatória a inclusão do registro 

da informação, reclamação e/ou solicitação do 

consumidor, no banco de dados das empresas que 

possuem call center no Estado à partir do primeiro 

atendimento. Publicado no DPL do dia 03/03/2015. 

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 63/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre a veiculação de 

propagandas contra a violência doméstica e familiar 

contra a mulher e ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, nos shows que forem 

realizados no Estado. Publicado no DPL do dia 

05/03/2015.  

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 64/2015, do Senhor Deputado Hudson 

Leal, que obriga bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares a servirem água filtrada, 

de forma gratuita, aos clientes no âmbito do Estado. 

Publicado no DPL do dia 05/03/2015. 

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 86/2015, do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que dispõe sobre a consulta popular como 

pré-requisito para a tramitação e o processamento de 

autorização que disponha sobre a privatização de 

bens e serviços públicos estaduais. Publicado no DPL 

do dia 16/03/2015.  

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 87/2015, do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que dispõe sobre a veiculação de vídeos 

educativos antidrogas nas aberturas de shows que 

forem realizados no Estado. Publicado no DPL do dia 

16/03/2015. 

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 153/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre o direito ao aleitamento 

materno nos estabelecimentos de uso coletivo, 

públicos e privados e dá outras providências. 

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 162/2015, do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que altera a Lei 8.993/2008, para proibir a 

venda ao consumidor final e o consumo de bebidas 

alcoólicas e para majorar a multa imposta aos postos 

de combustíveis, que comercializam bebidas 

alcoólicas. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

(Em anexo, por se tratarem de matérias correlatas, 

Projeto de Lei n.
o
 164/2015, do Senhor Deputado 

Hudson Leal e Projeto de Lei n.
o
 165/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, ambos 

publicados no DPL do dia 04/05/2015). 

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 168/2015, do Senhor Deputado Almir 

Vieira, que dispõe sobre a isenção de cobrança dos 

estacionamentos privados em clinicas, centros de 

coleta e hospitais particulares, aos doadores de 

sangue. Publicado no DPL do dia 07/04/2015. (Em 

anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de 

Lei n.
o
 312/2015, do Senhor Deputado Bruno Lamas, 

publicado no DPL do dia 14/08/2015). 

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 174/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre o reuso de efluentes das 

estações de tratamento de esgoto - ETE´S, para fins 

industriais. Publicado no DPL do dia 07/05/2015. 

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 197/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a proibição da venda de 

bebidas alcoólicas pelas casas noturnas, bares, 

eventos de grande porte e congêneres a pessoas que 

estejam portando arma de fogo no âmbito do Estado. 

Publicado no DPL do dia 19/05/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
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encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 225/2015, do Senhor Deputado Hudson 

Leal, que dispõe sobre a cassação do alvará de 

funcionamento de estabelecimento que 

comercializam ou forneçam de forma ilegal 

esteroides anabólicos, localizados no âmbito do 

Estado. Publicado 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 246/2015, do Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas que administram cinemas no Estado a 

exibirem também, antes das sessões, sem custo ao 

erário, filmes de campanhas socioeducativas do 

Estado. 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 Lei n.º 301/2015, do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que obriga a instalação de hastes metálicas 

protetoras contra linhas de pipas nas motocicletas 

emplacadas no ES. Publicado no DPL do dia 

07/08/2015. 

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 305/2015, do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, que dispõe sobre a instalação de 

câmeras de vigilância nas áreas externas dos 

Estabelecimentos Bancários de Crédito, 

Financiamento e Investimentos e de estabelecimentos 

congêneres. Publicado no DPL do dia 07/08/2015. 

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 318/2015, da Senhora Deputada Raquel 

Lessa, que considera pessoa com deficiência, para os 

fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o 

provimento de cargos e empregos públicos, o 

indivíduo diagnosticado com audição unilateral, e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

14/08/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões permanentes. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 12/2015, oriundo da 

Mensagem n.º 01/2015, do Tribunal de Justiça, que 

altera dispositivos da Lei Complementar n.º 234/2015 

de 19 de abril de 2002, que regula a divisão e a 

organização judiciária do Estado, compreendendo a 

constituição, estrutura, atribuições e competência do 

Tribunal, Juízes e Serviços Auxiliares da Justiça. 

Publicado no DPL do dia 04/08/2015. 

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 114/2015, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que concede descontos na aquisição de 

medicamentos para maiores de 60 anos em farmácias 

do Estado. Publicado no DPL do dia 30/03/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 130/2015, do Senhor Deputado Dary 

Pagung, que dispõe sobre a proibição do desperdício 

da água emergente de lençol freático em edificações, 

no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

06/04/2015. 

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 147/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que acrescenta parágrafo no artigo 11 da Lei 

n.º 7.000/2001, sobre a base de cálculo do imposto. 

Publicado no DPL do dia 23/04/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 148/2015, do Senhor Deputado Amaro 

Neto, que altera o §2.º do artigo 8.º da Lei n.º 9.871, 

de 09 de julho de 2012, que “regula o acesso a 

informações previsto no inciso II do § 4.º do artigo 

32 da Constituição do Estado”, que regula o acesso à 

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

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 
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Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 159/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação e menção específica dos custos de 

publicidade realizados pelos poderes constituídos no 

Estado. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

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 163/2015, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que proíbe o descarte de qualquer material 

por meio de queimada no perímetro urbano do 

Estado. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

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 182/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre o limite máximo de tempo 

de atraso permitido para a entrega de imóvel 

adquirido antes do término da obra. 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 207/2015, do Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, que estabelece que as empresas ao 

realizarem o cancelamento do contrato de “débito em 

conta” com a instituição bancária terão que 

comunicar ao consumidor, por carta registrada na 

modalidade de Aviso de Recebimento - AR o fim do 

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

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 220/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que obriga as empresas prestadoras do serviço 

de internet a apresentar ao consumidor, na fatura 

mensal, gráficos que informem a velocidade diária 

média de envio e recebimento de dados entregues no 

mês de referência e dá outras providências. Publicado 

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 236/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

aparelho sensor de vazamento de gás nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prédios 

residenciais do Estado. Publicado no DPL do dia 

16/06/2015. 

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 250/2015, do Senhor Deputado Nunes, que 

estabelece mecanismo de defesa do patrimônio 

público do Estado, dispõe sobre provisões de 

encargos trabalhistas a serem pagos às empresas 

contratadas para prestar serviços de forma contínua 

no âmbito dos Poderes Públicos e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 29/06/2015. 

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 303/2015, do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, que dispõe sobre o cadastramento de 

senha para a emissão e entrega de conta detalhada de 

serviço móvel celular, pré ou pós pago, bem como do 

cadastramento de uma senha pessoal e intransferível,  

para assegurar o direito a privacidade e sigilo das 

informações. Publicado no DPL do dia 07/08/2015. 

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 311/2015, da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, que declara como Patrimônio Cultural do 

Estado o Instrumento Musical Concertina. Publicado 

no DPL do dia 13/08/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Erick Musso e Nunes) 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 313/2015, do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que institui o pagamento de meia entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos doadores de medula 

óssea. Publicado no DPL do dia 14/08/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 
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Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 333/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que obriga a disponibilização de espaço físico 

para a instalação de postos de atendimento do 

PROCON, nos locais que especifica, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 19/08/2015. 

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 46/2015, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que inclui o inciso XVIII ao artigo 

54 do Regimento Interno, que dispõe sobre a 

Comissão de Segurança. Publicado no DPL do dia 

14/08/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

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

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 155/2014, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que dispõe sobre compensação de 

pagamentos de tarifa de pedágios na alíquota do 

Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor - 

IPVA e dá outras providências. Publicado no DPL do 

dia 30/06/2014. 

Em discussão. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro novamente 

a V. Ex.ª verificação de quorum para efeito de 

manutenção da sessão.   

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental.  

Logo após o pronunciamento do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos defiro o requerimento 

de V.Ex.ª. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, a mais recente pesquisa divulgada pelo 

IBGE sobre os hábitos alimentares dos brasileiros 

revelou que nossa população está cada vez mais 

acima do peso.  

A pesquisa indica que cinquenta e oito por 

cento dos brasileiros estão com sobrepeso e vinte por 

cento estão já em estagio de obesidade. Essa é uma 

tendência mundial, observada pelo instituto de 

pesquisa.   

De acordo com o Doutor Nataniel Viuniski, 

renomado médico nutrólogo brasileiro, pela primeira 

vez na história da humanidade há mais pessoas com 

problema de excesso de peso do que com fome. Esta 

realidade nos leva a refletir e a pensar que precisamos 

valorizar cada vez mais uma categoria profissional: 

os nutricionistas.  

Hoje, dia 31 de agosto, é comemorado no 

Brasil o Dia do Nutricionista. Esse profissional é 

responsável por planejar programas de alimentação 

para as pessoas e preparar dietas, geralmente aqueles 

que possuem seu próprio consultório. É de 

responsabilidade também dos nutricionistas 

supervisionar a produção de alimentos em cozinhas 

de indústrias e restaurantes e também acompanhar o 

regime de atletas. 

O profissional de nutrição adquire uma 

importância maior cada dia, porque as pessoas estão 

cada vez mais preocupadas com o corpo, saúde e bem 

estar, principalmente as mulheres, que estão sempre 

em busca da melhor forma física. 

O Dia do Nutricionista é celebrado em 31 de 

agosto, desde 1949, porque esse é o dia da criação da 

Associação Brasileira de Nutricionistas - ABN.  

Mais do que uma homenagem, porém, 

gostaria de deixar uma mensagem a todos os chefes 

dos Executivos do Espírito Santo e do Brasil, para 

que valorizem o profissional nutricionista, pela 

enorme importância que tem na sociedade moderna. 

Essa é uma categoria fundamental para que nossa 

sociedade fique menos doente. 

A Organização Mundial de Saúde dá conta de 

que setenta por cento das mortes no mundo decorrem 

de doenças de causas evitáveis: infarto, derrame, 

câncer e diabetes. E mais de setenta por cento dessas 

mortes seriam evitadas se as pessoas tivessem uma 

nutrição balanceada. E nenhum profissional está mais 

habilitado do que o nutricionista para contribuir com 

essa nova realidade. É um absurdo o salário pífio que 

se paga a esses profissionais na grande maioria dos 

municípios brasileiros.  

Recentemente, soubemos que um grande 

município capixaba abriu um concurso para 

nutricionista com salário menor do que mil reais por 

mês. Então, que neste Dia do Nutricionista, os 

administradores parem para pensar o quão importante 

são esses profissionais para a saúde do nosso cidadão.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, temos, 

nos estados brasileiros, vários contratos terceirizados 

de alimentação. E não vemos no edital de nenhum 

desses contratos a comprovação e a exigência de 

nutricionista para prestar esse serviço alimentar 

àqueles que o estado fornece alimentação. E vimos 

que isso é importante, porque antes de chegar ao 

médico, se tivermos o controle de um nutricionista 

para balancear e para definir a alimentação de cada 

pessoa, isso valoriza o estado como ente oficial de 

prestação de serviço e mostra a inteligência do 

serviço público. Evitando fornecer merenda e 

alimentação para os presídios ou para funcionários 

com  o excesso de componentes que engordam e 

prejudicam a saúde das pessoas, o estado gastará 

muito menos na cura. Sabemos que essa situação é 

verificada permanentemente e que os avanços no 

campo da Nutrição são grandes.  
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Foi desenvolvido agora na Itália um exame, 

feito por meio da saliva, que define qual o tipo de 

alimento a pessoa deve ingerir para não ter problema 

com obesidade, com saúde e com gordura e para que 

no futuro não tenha morte causada por alimentação 

inadequada. Esse exame está sendo prestado já por 

uma nutricionista do Espírito Santo, que reside em 

São Mateus. S. S.ª será homenageada nesta Casa, na 

quinta-feira, na sessão, às 19h, como uma das 

nutricionistas que já trouxe esse exame para o 

Espírito Santo.  

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - Muito 

obrigado. Parabenizo V. Ex.ª por essa preocupação.  

O estudo que foi feito em Vitória, com os 

alunos das escolas primárias, foi levado a nossa 

Comissão pelo professor Valmim Ramos, mostrando 

que nove por cento das crianças já estão obesas. Isso 

se deve à estimulação de alimentação totalmente 

errada. O biscoitinho que tem um palhaço ou um 

animal, essas outras guloseimas fritas com gorduras e 

também os refrigerantes só fazem mal às pessoas. 

São alimentos com muito sal.  

Convido V. Ex.ª e as pessoas presentes a 

comparecerem hoje, às 19h, nesta Casa. Faremos 

uma audiência pública para discutir essa questão. Já 

fizemos também um projeto de lei, obrigando os 

hospitais e restaurantes a contratarem os 

nutricionistas. Muita gente não dá atenção a isso. Há 

hospitais no Espírito Santo que não possuem 

nutricionista até hoje. É o fim do mundo deixar 

qualquer um preparar a dieta de uma pessoa doente, 

que está internada e precisando de orientação 

alimentar. 

Parabenizo todos os nutricionista e 

especialmente V. Ex.ª, por se lembrar desse dia tão 

importante.  

Obrigado.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Na constituição dos órgãos públicos, que V. Ex.ª bem 

lembrou, os hospitais não são obrigados a ter em seu 

quadro o nutricionista para poder produzir a 

alimentação dos doentes. Imaginem que o médico 

receita, o hospital cuida e a pessoa, às vezes, está 

sendo prejudicada pela alimentação que está 

ingerindo, em função de não ter esse tipo de 

orientação.  

Nesta quinta-feira, nesta Assembleia 

Legislativa, serão homenageados vários profissionais, 

entre eles a nutricionista Elaine, de São Mateus, que 

está trazendo para Vitória esse serviço importante, 

sobre o que passamos a tomar conhecimento. Ele é 

realizado por meio de um exame que está sendo feito 

na Itália e será feito no Espírito Santo. Por meio dele 

a pessoa saberá o que pode ou não comer, o que lhe 

causará câncer ou gordura no fígado e toda a 

definição no seu quadro de alimentação. 

Considero que este é o momento de 

começarmos a refletir, porque muita coisa pode ser 

feita antes de as pessoas procurarem os hospitais e 

tratamento. A ciência está evoluindo e os métodos 

estão sendo capazes agora de facilitar e oportunizar 

melhores condições de vida para as pessoas, para que 

elas vivam mais, com saúde e com a tranquilidade de 

estarem ingerindo alimentos de acordo com a sua 

capacidade de absorção, sem prejuízo da sua saúde e 

especialmente do seu coração. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - O Senhor Deputado Sergio 

Majeski solicitou verificação de quorum para efeito 

de manutenção da sessão.  

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, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Nunes, Padre Honório e Pastor 

Marcos Mansur) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Guerino 

Zanon, Luzia Toledo, Sergio Majeski 

e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Registraram presença sete 

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 

1.º de setembro de 2015, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei 

Complementar n.
os

 14/2015 e 15/2015; discussão 

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

344/2015; discussão se houver recurso, na forma do 

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

Projeto de Lei n.
o
 200/2015; discussão especial, em 

3.ª sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 

12/2015; discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 114/2015; discussão especial, em 3.ª 

sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 130/2015, 147/2015, 

148/2015, 159/2015, 163/2015, 182/2015, 207/2015, 

220/2015, 236/2015,  250/2015, 303/2015, 311/2015, 

313/2015 e 333/2015; discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Resolução n.º 46/2015; 
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discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei 

n.
os

 155/2014,  47/2015, 151/2015, 160/2015,  

264/2015, 299/2015 e 310/2015; discussão especial, 

em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 145/2015, 

198/2015 e 201/2015.  

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

doze minutos.  

 

 

 

SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 1.º 

DE SETEMBRO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni, Da Vitória, 

Dary Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto,  Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Guerino Zanon, Janete de Sá, 

Marcelo Santos, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni lê Salmos, 1:1)  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Edson Magalhães, Nunes 

e Rodrigo Coelho) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da septuagésima 

sétima sessão ordinária, realizada em 31de agosto de 

2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

OFÍCIO N.º 198/2015 

 

Vitória, 26 de agosto de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art. 56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

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

de 31/03/2003, encaminhamos anexos os extratos do 

Termo de Acordo n.º 360/2015, publicados no DOE 

em 17 de agosto de 2015, e as respectivas fotocópias 

da publicação da Resolução do Comitê de Avaliação 

do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado 

do Espírito Santo - INVEST-ES, relativas aos 

Termos de referência. 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de  elevada estima e de 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI 

Secretária de Estado da Fazenda 

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

Vitória/ES - CEP 29050-375 - CGC 

27.080.571/0001-30 

Site: www.sefaz.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. À Comissão de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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OFÍCIO N.º 331/2015 

 

Vitória, 28 de agosto de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Sirvo-me do presente, para mais uma vez 

cumprimentá-lo pelo excelente trabalho desenvolvido 

por V. Exª frente à presidência da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo.   

Venho através deste ofício, justificar a V. Exª 

o meu não comparecimento a Sessão Ordinária do dia 

24/08/2015, no horário das 15:00h, pois no mesmo 

horário estava em agenda legislativa externa, em São 

Paulo, representando nossa Casa de Leis. 

Aproveito para renovar protestos de elevada 

estima e distinta consideração, colocando o nosso 

gabinete nesta Casa de Leis, ao inteiro dispor de V. 

Exª no que concerne a minha atividade parlamentar 

em favor do Espírito Santo. 

 

Atenciosamente, 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

223/2015, do Governador do Estado, encaminhado 

Projeto de Lei n.º 359/2015, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2016-2019 e dá outras 

providências. Publicado integralmente no DPL do 

dia 02 de setembro de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. À Comissão de 

Finanças nos termos do art. 151 da Constituição 

Estadual e 236 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 01/2015 

Corrige a redação do nome do 

homenageado constante do artigo 1º 

do projeto de lei Nº 316/2015. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

316/2015, onde consta “ULRICH JUSTO MILKE”, 

passa a constar “ULRICH JUSTO MIELKE”: 

 

Art. 2º. 

......................................................................................

.............. 

 

Palácio Domingos Martins, 28 de agosto de 

2015. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pretensão da autora é corrigir uma falha na 

grafia do nome do homenageado, em razão de que no 

Projeto de Lei em tramitação o nome do 

homenageado consta “ULRICH JUSTO MILKE”, 

enquanto que na certidão de óbito juntada aos autos, 

o nome do Homenageado está grafado como 

“ULRICH JUSTO MIELKE”. 

Assim, urge que seja juntada aos autos do 

processo legislativo a presente Emenda de Redação 

na forma regimental, para que seja corrigido a tempo 

o nome do homenageado evitando que se prossiga 

com o erro de grafia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

316/2015. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 265/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 247/2015 

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: “Declara o Marlin Azul Peixe Símbolo do 

Estado do Espírito Santo, institui o Dia Estadual do 

Marlin Azul e dá outras providências”. 

 

1. RELATÓRIO 
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O Projeto de Lei n° 247/2015, de autoria do 

Deputado Amaro Neto, declara o marlim-azul Peixe-

Símbolo do Estado do Espírito Santo e institui o Dia 

Estadual do Marlim Azul. 

Segue justificativa apresentada pelo autor do 

projeto (fls. 03/04): 

 

Peixe oceânico que habita águas 

azuis, limpas e quentes. Costuma 

nadar sozinho e é encontrado com 

mais frequência nas regiões de 

Vitória/ES, Guarapari/ES, 

Salvador/BA, Ilhéus/BA, Cabo 

Frio/RJ e Ilhabela/SP. 

Os maiores exemplares podem pesar 

mais de 650 kg, medir 4m de 

comprimento.  

Sua captura exige materiais pesados 

como linhas de até 130lb, varas e 

carretilhas com capacidade para mais 

de 700m de linha.  

Como iscas naturais, são preferidas 

os Farnangaios e Sororocas. Entre as 

artificiais, as melhores são as Lulas. 

É o peixe mais cobiçado da pesca 

oceânica esportiva, veloz, briguento, 

com seu dorso azul-cobalto e seu 

bico assustador, o Marlim Azul virou 

símbolo de tudo que o mar tem de 

desafio, mistérios e aventura.  

Também conhecido por agulhão e 

agulhão-azul, e da família dos 

Istiophoridae, é chamado 

cientificamente de Makaira Nigricans 

Lacépède, 1802; o nome Marlim 

Azul deriva-se do inglês Blue Marlin. 

O Marlim Azul é um peixe 

naturalmente do dia, quando está 

mais próximo da superfície e, à noite, 

procura as águas mais profundas, 

sem manifestar grande interesse por 

alimento.  

Quando é fisgado e liberado, ou 

consegue fugir, a briga acarreta uma 

grande produção de ácido láctico na 

corrente sanguínea. É necessária uma 

oxigenação maior do que a normal 

para se livrar deste ácido, o que 

consegue mergulhando a uma 

profundidade de aproximadamente 

100m, onde encontra maior 

concentração de oxigênio, quando 

descansa por algumas horas até se 

recompor.  

Assim, é quase impossível se fisgar o 

mesmo peixe num curto espaço de 

tempo.  

A pesca do Marlim é regulamentada 

pela Instrução Normativa SEAP Nº 

012, de 14 de julho de 2005, do 

Ministério da Pesca. 

A diversificação encontrada no litoral 

do Estado do Espírito Santo faz com 

que o Marlim Azul seja um marco 

esportivo internacional, trazendo 

desportistas de todas as partes do 

mundo para essa prática em águas 

Capixabas.  

O recorde mundial de Marlim Azul 

conquistado em 29 de fevereiro de 

1992 consagrou Vitória como a 

Capital Mundial do Marlim Azul. 

Esse recorde em águas salgadas foi 

homologado pela maior organização 

de pesca do mundo, a IGFA 

(International Game Fish 

Association), localizada nos EUA, 

com uma espécie de 636 kg, 

capturada por Paulo Amorim em 

Vitória - ES. 

Internacionalmente, a capital do 

Marlim Azul se destaca pela 

proximidade à costa, apenas 01 

(uma) hora até suas plataformas 

pesqueiras. 

Fator decisório dos mais de 60 

(sessenta) milhões de turistas norte-

americanos sobre o destino turístico 

da pesca esportiva, oriunda se pelas 

opções de captura das várias espécies 

encontradas em nosso litoral, sendo 

que, das 09 (nove) espécies mais 

desejadas, 06 (seis) estão na Bahia de 

Vitória. 

A capital também se destaca por sua 

estrutura urbana, diversidade de 

hotéis cinco estrelas, forte 

gastronomia, logística e grande 

atratividade turística por toda sua 

extensão. 

Essas são razões que destacam a 

Capital do Marlim Azul em diversas 

revistas, como: Bíblia do Pescador, 

Pesca e Companhia e demais canais 

direcionados a pesca esportiva 

nacional e internacional. 

Em outras capitais como o Rio de 

Janeiro, esse percurso até as 

plataformas pesqueiras são de 05 

(cinco) horas, somando ida e volta 

um deslocamento de 10 (dez) horas.  

Todos esses fatores são de suma 

importância para o sustento da tese 

de que, sem nenhum tipo de dúvida, 

o Marlim merece ser símbolo do 

Estado do Espírito Santo. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 11/06/2015, 

lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

15/06/2015 e publicado no Diário do Poder 
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Legislativo do dia 23/06/2015.   

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa da fl. 07, ofertando sugestões 

apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

O presente projeto veio a esta Comissão para 

exame e parecer, na forma do disposto no art. 41, 

inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL  

 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer 

da inobservância da competência legislativa para a 

elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 

A Constituição Federal divide a competência 

entre as pessoas jurídicas com capacidade política: 

União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); 

e Estados (artigo 25 - competência residual ou 

remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa 

foi respeitada, pois não há qualquer vedação 

constitucional a que o Estado institua em seu 

Calendário Oficial uma data em homenagem, 

tampouco que declare um peixe-símbolo. Logo, 

atuou o Estado no uso de sua competência 

remanescente ou residual, como preceitua o § 1º do 

art. 25 da Constituição Federal:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

Assim, em face da capacidade de auto-

organização e autogoverno outorgada pela Carta 

Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 

1º), é de se concluir que compete a esta Casa 

Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 

dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 

55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 

 

Art. 55.  Cabe à Assembleia 

Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre 

todas as matérias de competência do 

Estado, especialmente sobre: (grifou-

se) 

 

Relativamente à iniciativa da matéria, 

considerando que a Constituição Federal não atribui 

com exclusividade a qualquer dos legitimados 

elencados em seu art. 61 a iniciativa para propor 

projeto de lei versando sobre a instituição de data  

 

comemorativa no Calendário Oficial do Estado, 

inexiste vedação à iniciativa parlamentar na espécie. 

No tocante à espécie normativa adequada, a 

matéria não se amolda às hipóteses previstas no art. 

68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser 

objeto de lei ordinária, sendo a proposição 

constitucional neste aspecto. 

O referido projeto de lei deve seguir o 

procedimento ordinário, conforme preceitua o artigo 

148, inciso II, do Regimento Interno, não se 

aplicando, no caso, o disposto nos artigos 276, inc. V, 

e art. 277, § 1º, do Regimento Interno, em razão de o 

projeto tratar, além da instituição de dia em 

homenagem, da declaração de um peixe-símbolo. 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, 

consoante o artigo 194 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), é necessária a maioria 

simples dos membros desta Casa de Leis, desde que 

presente a maioria absoluta dos Deputados. 

Quanto ao processo de votação a ser 

utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso 

I, do Regimento Interno  (Resolução nº 2.700/2009), 

o processo a ser utilizado é o simbólico. 

Por fim, quanto à discussão e votação, 

ressalta-se que deverá ser observado o contido no art. 

150, do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL 

 

A constitucionalidade material é a 

compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 

as regras e princípios previstos na Constituição 

Federal ou na Constituição Estadual. Trata-se, assim, 

de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios 

constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação 

aos textos das Constituições Federal ou Estadual, 

havendo compatibilidade entre os preceitos da 

proposição e as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer 

Princípios, Direitos e Garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada. 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de 
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lei em apreço não visa a alcançar situações jurídicas 

pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em 

vigor na data de sua publicação.  

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei 

Complementar nº 95/98 recomenda a reserva de 

vigência na data de sua publicação aos projetos de 

pequena repercussão, o que se aplica ao presente. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o 

projeto de lei ora analisado está de acordo com as 

regras e princípios estabelecidos nas Constituições 

Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 

 

2.3.DA JURIDICIDADE E DA 

LEGALIDADE 

 

Analisando o ordenamento jurídico e as 

decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em 

epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4.DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 

3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto foi 

estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 

regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 

95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. 

A vigência da proposição está indicada de 

maneira expressa, respeitando o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no 

texto da proposição, a unidade básica de articulação é 

o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do 

inciso I do art. 11, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as 

palavras e as expressões em seu sentido comum e 

frases curtas e concisas, foram construídas as orações 

na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente, e foram 

usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar 

nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 

a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação (fl. 07), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 265/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 247/2015, de 

autoria do Deputado Amaro Neto, nos termos da 

fundamentação supra. 

 

Plenário Rui Barbosa, 11 de agosto de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

RAFAEL FAVATTO 

ELIANA DADALTO 

RAQUEL LESSA 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PARECER N.º 05/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 247/2015 

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: “Declara o marlim-azul Peixe-Símbolo do 

Estado do Espírito Santo e institui o Dia Estadual do 

Marlim Azul”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O presente Projeto de Lei n° 247/2015, ora 
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apresentado, de autoria do Deputado Amaro Neto, 

declara o marlim-azul Peixe-Símbolo do Estado 

do Espírito Santo e institui o Dia Estadual do 

Marlim Azul. 
A matéria foi protocolada em 11 de junho de 

2015, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

15 de junho de 2015 e publicada no Diário do Poder 

Legislativo do dia 23 de junho de 2015, às páginas 23 

e 24, conforme folhas 26/27 dos autos.  

A iniciativa em foco recebeu o Parecer de nº 

265/2015, pela constitucionalidade e legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa na Comissão de 

Justiça, Serviço Público e Redação, vindo, a seguir, a 

esta Comissão de Turismo e Desporto para análise 

meritória, de acordo com o artigo 53 do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009) para exame e 

parecer.  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

Consoante o art. 1º e 2º do Projeto de Lei 

247/2015, é declarado o “Makaira Nigricans”, 

popularmente conhecido como “Marlim Azul” ou 

“Espadarte-Azul”, o peixe Símbolo do Estado 

Espírito Santo, ficando instituído o dia 25 de 

fevereiro como o Dia Estadual do “Marlim Azul”. 

O autor declara em sua justificativa que o 

referido peixe habita águas azuis, limpas e quentes. 

Costuma nadar sozinho e é encontrado com mais 

frequência nas regiões de Vitória/ES, Guarapari/ES, 

Salvador/BA, Ilhéus/BA, Cabo Frio/RJ e Ilhabela/SP. 

Os maiores exemplares podem pesar mais de 

650 kg, medir 4m de comprimento.  

Sua captura exige materiais pesados como 

linhas de até 130lb, varas e carretilhas com 

capacidade para mais de 700m de linha.  

Como iscas naturais, são preferidas os 

Farnangaios e Sororocas. Entre as artificiais, as 

melhores são as Lulas. 

É o peixe mais cobiçado da pesca oceânica 

esportiva, veloz, briguento, com seu dorso azul-

cobalto e seu bico assustador, o Marlim Azul virou 

símbolo de tudo que o mar tem de desafio, mistérios 

e aventura.  

O Marlim Azul é um peixe naturalmente do 

dia, quando está mais próximo da superfície e, à 

noite, procura as águas mais profundas, sem 

manifestar grande interesse por alimento. Assim, é 

quase impossível se fisgar o mesmo peixe num curto 

espaço de tempo.  

A pesca do Marlim é regulamentada pela 

Instrução Normativa SEAP Nº 012, de 14 de julho de 

2005, do Ministério da Pesca. 

A diversificação encontrada no litoral do 

Estado do Espírito Santo faz com que o Marlim Azul 

seja um marco esportivo internacional, trazendo 

desportistas de todas as partes do mundo para essa 

prática em águas Capixabas.  

O recorde mundial de Marlim Azul 

conquistado em 29 de fevereiro de 1992 consagrou 

Vitória como a Capital Mundial do Marlim Azul. 

Esse recorde em águas salgadas foi 

homologado pela maior organização de pesca do 

mundo, a IGFA (International Game Fish 

Association), localizada nos EUA, com uma espécie 

de 636 kg, capturada por Paulo Amorim em Vitória - 

ES. 

Internacionalmente, a capital do Marlim Azul 

se destaca pela proximidade à costa, apenas 01 (uma) 

hora até suas plataformas pesqueiras. 

A capital também se destaca por sua estrutura 

urbana, diversidade de hotéis cinco estrelas, forte 

gastronomia, logística e grande atratividade turística 

por toda sua extensão. 

Essas são razões que destacam a Capital do 

Marlim Azul em diversas revistas, como: Bíblia do 

Pescador, da Pesca e Companhia e demais canais 

direcionados a pesca esportiva nacional e 

internacional. 

É importante destacar que o turismo 

brasileiro tem contribuído para a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos pequenos e grandes 

negócios, valorizando os atrativos naturais, o 

patrimônio cultural, incluindo a gastronomia, 

artesanato e outras manifestações culturais, 

produzindo resultados positivos para o crescimento 

da economia. 

Quanto à análise do mérito da proposição, o 

Projeto está em consonância com os termos do artigo 

53 do Regimento Interno, Resolução nº 2.700/2009 

desta Casa de Leis. 

Isto posto, entendemos que a iniciativa em 

foco pode prosseguir sua tramitação regimental por 

não conter vícios contrários à sua natureza, razão pela 

qual esta relatoria propõe aos doutos membros desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 05/2015 

 

A COMISSÃO DE TURISMO E 

DESPORTO é pela aprovação do Projeto de Lei nº 

247/2015, de autoria do Deputado Amaro Neto.  

 

Plenário “Judith Leão Castello Ribeiro”, 

31 de agosto de 2015. 

 

AMARO NETO 

Presidente 

LUZIA TOLEDO 

Relatora 

SANDRO LOCUTOR 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publiquem-se. 

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 N.º 212/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual abaixo assinado vem, à 

ilustre presença de Vossas Excelências, com fulcro 

no artigo 305, I do Regimento Interno, requerer que 

lhe seja concedida licença para desempenhar 

missão autorizada durante o período de 01/09/2015 

à 03/09/2015, tendo em vista que, no citado 

interregno, o parlamentar estará representando esta 

Casa Legislativa na II Reunião da Diretoria 

Executiva da UNALE e no Seminário da Secretaria 

Especial das Cidades a realizar-se na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, referente às suas 

funções como Presidente da UNALE, consoante 

documentação ora colacionada.  

 

Palácio Domingos Martins, 28 de agosto de 

2015. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PPS 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 213/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual abaixo assinado vem, à 

ilustre presença de Vossas Excelências, com fulcro 

no artigo 305, I do Regimento Interno, requerer que 

lhe seja concedida licença para desempenhar 

missão autorizada durante o período de 08/09/2015 

à 13/09/2015, tendo em vista que, no citado 

interregno, o parlamentar estará representando esta 

Casa Legislativa na XIV Assembleia Geral da 

Confederação Parlamentar das Américas (COPA) e 

na XIII Reunião Anual da Rede de Mulheres 

Parlamentares das Américas a realizar-se em 

Guanajuato no México, referente às suas funções 

como Presidente da UNALE, consoante 

documentação ora colacionada.  

 

Palácio Domingos Martins, 28 de agosto de 

2015. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PPS 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

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 

194/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais, com base no artigo 57, 

§2º da Constituição Estadual, requer a V. Exª. que 

encaminhe ao Excelentíssimo Sr. Paulo Ruy Valim 

Carnelli, Secretário de Estado dos Transportes e 

Obras Públicas, o seguinte pedido de informações: 

 

Considerando a importância da 

transparência no Poder Público, bem 

como o disposto na Lei de Acesso à 

Informação que regulamenta o direito 

às informações garantidas pela 

Constituição Federal, obrigando 

órgãos públicos a considerar a 

publicidade como regra, venho, por 

meio deste, solicitar a Vossa 

Excelência que nos seja 

encaminhado, no prazo legal, um 

relatório completo contendo: 

 

- As plantas da Rodovia Leste-Oeste 

em seu projeto inicial e em seu novo 

traçado, demonstrando as áreas 

desapropriadas para tal fim, 

identificando aquelas não 

aproveitadas (sobra de terreno) pelo 

Governo do Estado na construção da 

Rodovia em apreço, em consonância 

com os estudos topográficos. 

 

Palácio Domingos Martins, 28 de agosto de 

2015. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PPS 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oficie-se. 
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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 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

195/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

 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 dos 

Transportes e Obras Públicas, o seguinte pedido de 

informações: 

 

1 - No que tange as passagens do 

sistema transcol qual é a 

arrecadação feita pelo Estado? 

Qual é o valor subsidiado pelo 

Estado? 

 

 Sala das Sessões, 28 de agosto de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oficie-se. 

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 

196/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado que abaixo 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: 

 

1) -  Informações relacionadas 

ao Programa “Jovem de Futuro” 

que será implantado em parceria 

com o Instituto Unibanco: 

Bases metodológicas; 

Metodologias Jovem de Futuro 

(Pedagógicas e de Mobilização e 

Articulação);  

Critérios para a seleção das escolas 

da primeira fase do projeto; 

Número de escolas contempladas; 

Participação financeira do Instituto 

Unibanco no Programa; 

Estimativa prevista de custo do 

projeto para o exercício financeiro 

em que será implantado e para os 

exercícios financeiros subsequentes; 

Origem dos recursos financeiros que 

vão custear o projeto; 

Custo estimado por unidade e por 

aluno; 

Dados/pesquisas que amparem a 

decisão de implantação do programa; 

Prazo para que todas as escolas sejam 

contempladas com esse projeto;  

Possibilidade do programa funcionar 

em parceria com o PROEMI; 

Garantias quanto a melhorias em 

infraestrutura nas escolas 

contempladas, e de qualificação e 

remuneração aos profissionais que 

atuam nas mesmas; 

 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oficie-se. 

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 

197/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

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 dos 

Transportes e Obras Públicas, o seguinte pedido de 

informações: 

 

1 - Como são tratadas as licitações 

dos espaços destinados à 
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exploração comercial das lojas 

instaladas nos terminais de 

transportes urbanos no Estado do 

Espírito Santo? Há algum processo 

licitatório em andamento? Qual o 

valor arrecadado nos últimos seis 

meses? 

2 - Quem são as pessoas jurídicas 

contempladas para explorar 

comercialmente as lojas instaladas 

nos terminais do Estado? 

 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 82/2015 

 

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 

355/2015, oriundo da Mensagem Governamental nº 

216/2015, que inclui entidade no Anexo V da Lei 

Orçamentária nº 10.347, de 06.02.2015, para atender 

a diversas Associações que mencionam, pela 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos. 

 

Palácio Domingos Martins, 31 de agosto de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual-PV 

Líder do Governo 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 082/2015, 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 DE URGÊNCIA N.º 83/2015 

 

 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 

Complementar nº 16/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 217/2015, que introduz 

alterações na Lei Complementar nº 737, de 23 de 

dezembro de 2013, dispondo sobre a organização da 

carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 

 

 Palácio Domingos Martins, 31 de agosto de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual-PV 

Líder do Governo 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 083/2015, 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 DE URGÊNCIA N.º 84/2015 

 

 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 

Complementar nº 356/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 218/2015, que introduz 

alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 

2001, dispondo sobre o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Internacional e de Comunicação - ICMS, concedendo 

benefícios à indústria de tintas e complementos. 

 

 Palácio Domingos Martins, 31 de agosto de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual-PV 

Líder do Governo 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 084/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, contra um voto.  

Votou contra o Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 85/2015 

 

 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 

357/2015, oriundo da Mensagem Governamental nº 

219/2015, que introduz alterações na Lei nº 10.370, 

de 22 de maio de 2015, dispondo sobre a organização 

e o funcionamento das Turmas de Julgamento de 

Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada 

á Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de 

Estado da Fazenda. 

 

 Palácio Domingos Martins, 31 de agosto de 

2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual-PV 

Líder do Governo 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 085/2015, 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 MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 86/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª, 

depois de ouvido o Plenário, REGIME DE 

URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 358/2015, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 222/2015, 

que introduz alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - 

ICMS, referentes ao estorno de créditos tributários 

escriturados referentes ao diferencial de alíquotas 

devido por estabelecimentos industriais, cujo objetivo 

seja a exploração ou produção de petróleo ou gás 

natural. 

 

Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 

de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e Amaro 

Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 086/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, contra dois votos.  

Votaram contra os Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores da 

Casa, aqueles que nos visitam hoje nas galerias e os 

que nos assistem pela TV Ales, meus cumprimentos a 

todos.  

Votei contrário ao regime de urgência pedido 

para a mensagem do Governo. Temos debatido muito 

sobre regime de urgência na Casa, alguns são 

favoráveis; outros, contrários. Quando um colega 

pede regime de urgência, fica fácil saber o que está 

querendo, porque ele está junto e pode-se questionar 

para saber exatamente do que o projeto trata. Neste 
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caso, o projeto do Governo trata de ICMS e não 

consegui me atentar profundamente sobre isso, mas, 

lendo rapidamente o que significa, trata, de certa 

forma, de renúncia fiscal para grandes empresas. 

 Quantos bilhões o Estado deixará de 

arrecadar dessas empresas devedoras, de 2012 para 

cá, Petrobras, Vale, etc.? E como isso será parcelado 

depois? Se o Estado está vivendo uma míngua, não 

tem dinheiro, não é o momento de abrir mão de 

cobrar dívida das grandes empresas. Que paguem o 

que estão devendo. 

 Se para o pequeno produtor, discutimos 

recentemente sobre o IPVA, não pode ser parcelado, 

se o consumidor comum tem que pagar em dia, sob 

pena de ter seu nome no SPC, as grandes empresas 

precisam honrar com seus compromissos. Mais uma 

vez, acho que um projeto como esse acaba 

incentivando a sonegação e os grandes maus 

pagadores do Estado, normalmente as grandes 

empresas. 

 Sou contrário ao regime de urgência dessa 

matéria. Precisamos nos debruçar mais sobre ela. É 

preciso ficar muito claro quanto o Estado estará 

perdendo ao entrar em vigor essa nova lei, esse 

acordo. Quanto isso significará em montante? Quanto 

o Estado perderá com isso? É fundamental que fique 

claro não só para nós, mas para toda a sociedade, 

porque se trata de dinheiro público, não se trata do 

dinheiro dessas empresas, nem do Governo. É o 

dinheiro dos cofres públicos, da educação, da saúde, 

para pagar ao funcionalismo público. 

 Sou contrário ao regime de urgência porque 

tem que ficar muito esclarecido quanto o Estado 

estará perdendo e para, mais uma vez, não 

beneficiarmos os maus pagadores. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Continua a leitura do 

Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

CPI DA MÁFIA DO GUINCHO 

 

REQUERIMENTO N.º 214/2015 

 

 Comissão Parlamentar de Inquérito criada 

pela Resolução nº 3.941/2015, para apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e “Pátio/ 

Estacionamento/Depósito” de veículos apreendidos e 

possível conluio entre autoridades, prestadores de 

serviços e lesão ao cidadão, além de investigar 

participação de servidor público e empresas 

terceirizadas com intuito de lesar o contribuinte, por 

deliberação de seus membros, em reunião ordinária 

realizada no dia 31 de agosto de 2015, com fulcro no 

artigo 63 da Resolução nº 2.700, de 15/07/2009 

(Regimento Interno) desta Casa de Leis, vem 

requerer a Vossa Excelência, prorrogação do prazo 

desta Comissão por mais 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias. 

 

 Vitória, 31 de agosto de 2015. 

, 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Presidente da Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

n.º 214/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE ORIGEM. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Almir Vieira) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, agradeço a oportunidade de 

V. Ex.ª deferir meu pedido de justificação do meu 

voto na prorrogação da CPI da Máfia dos Guinchos. 

É apenas um voto, mas um voto que fez com que 

fosse aprovada, dando oportunidade a essa comissão 

de trabalhar mais em prol da investigação que tem 

feito em relação a esses serviços prestados no 

Espírito Santo. 

V. Ex.ª que está aí, que é general, mas há 

outro general na Mesa Diretora, terá que se entender 

entre os dois. Meu voto foi favorável, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, porque tenho 

acompanhado o trabalho, principalmente do 

Presidente Enivaldo dos Anjos e da relatora, Senhora 

Deputada Janete de Sá. Ultimamente até tenho 

percebido a compreensão da sociedade do Poder 

Legislativo, o Poder fiscalizador. 

Esses contratos são firmados com  o Governo 

do Espírito Santo, são firmados com o Detran. Os 

pátios que eram as maiores preocupações dos nossos 

cidadãos. 

 Então, Senhora Deputada Janete de Sá, meu 

voto foi favorável, porque não tenho dúvida de que, 

neste momento, as especulações da imprensa, 

principalmente os veículos de comunicação mais 

importantes do nosso Estado, estão atentos, porque 
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realmente é um trabalho que esta Casa está fazendo, 

que é de sua competência e que dará frutos, dará 

resultados em prol do recurso público aplicado nisso. 

 Sem há máfia ou não, não tenho dúvida de 

que será passado a limpo, de que essa CPI realmente 

apresentará à sociedade. A minha cidade, Colatina, já 

agradece aos senhores, principalmente em relação ao 

contrato da administração municipal com o serviço 

de estacionamento dessa famosa empresa, chamada 

Facom, Senhor Deputado Euclério Sampaio.  

Hoje, recebi mensagem de um jovem que 

trabalha numa empresa de veículos. Mas ele começou 

com quatorze anos de idade como funcionário de 

uma empresa, chamada Camcol, que lhe deu a 

primeira oportunidade de assinar a carteira. E já há 

quinze anos isso. Aquele momento colocava os 

nossos jovens com a oportunidade de realmente 

sentirem-se cidadãos com seu emprego na carteira de 

trabalho. E, hoje, foi tirada por conta dessa empresa 

que apareceu numa licitação duvidosa, que esta Casa 

foi chamada e já está dando a oportunidade à 

sociedade de realmente saber se isso pode acontecer 

ou não. 

Mas em relação a pátios, a guinchos, a todos os 

contratos e, principalmente, à dúvida dos agentes de 

trânsito, que multam demasiadamente, isso vai 

acabar. Isso já acabou no Espírito Santo! 

Por esse motivo, meu voto foi favorável. 

Acredito que esta Casa acertou dando oportunidade 

dessa investigação por mais noventa dias. Parabéns à 

CPI da máfia dos guinchos da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo. (Muito bem!)  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, também pedi a 

palavra para justificar o voto, Senhor Presidente, 

porque temos a convicção de que as questões da CPI, 

as alterações que precisam ser feitas, os ajustes nessa 

questão do guinchamento e de multas existentes no 

Estado por conta de uma desorganização muito 

grande do nosso departamento de trânsito, têm que 

ser resolvidas na CPI.  

Chega dessa conversa! A nossa CPI não vai dar 

em pizza! Já tem resultados colhidos. Houve algumas 

alterações, inclusive por portaria, na Prefeitura de 

Vitória, onde houve uma redução de oitenta por cento 

dos guinchamentos dos veículos no estacionamento 

rotativo e nas vagas de estacionamento no estado.  

Fomos à ferida, Senhor Deputado Da Vitória, 

com relação a Colatina. O relato proferido pelo 

proprietário da Facom foi vergonhoso. A 

municipalidade não ganha nada com aquele 

estacionamento, altamente prejudicial à 

municipalidade, e que tem várias reclamações de 

como essa situação se deu no município. Inclusive, 

com desconfianças nessa licitação. 

Essas questões têm sido tratadas com tanta 

seriedade e coragem pelos membros da Comissão que 

ela recebeu a respeitabilidade do povo. As pessoas 

hoje fazem denúncia, vêm a esta Casa, denunciam, 

tem espaço. Mandamos diretamente ao Detran, às 

direções responsáveis pelas áreas denunciadas, para 

que o problema seja resolvido imediatamente. 

Tivemos, inclusive, ontem, um relato na 

Comissão, que foi página dos jornais de hoje, 

colocando um fato inédito: uma moto apreendida 

apareceu no pátio sem que se soubesse, se que se 

tivesse noção de a quem pertencia, se havia sido 

roubada ou não. O proprietário fez uma romaria de 

quase um ano para descobrir que sua moto, seu 

veículo roubado, estava no pátio, quando não poderia 

estar, teria que estar sob a guarda da Polícia Civil, 

tendo em vista de que se tratava de furto, e o 

convênio não permite que veículo furtado vá para 

pátio credenciado. 

Uma verdadeira desorganização. E quem é 

lesado com isso é o povo. Por isso estamos de olho, 

estamos vigilantes, fazendo nossas reuniões com 

bastante consistência e com bastante cuidado, para 

que possa dar resultado satisfatório que a sociedade 

espera, que a sociedade precisa. A sociedade não se 

permite mais ser lesada. E ela está tendo voz por 

meio da presidência da CPI, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que tem sido um guerreiro nessa 

questão; do nosso mandato, pois também temos 

procurado fazer as perguntas que vão ao encontro do 

que queremos apurar; e de todos os demais membros, 

Senhores Deputados Marcelo Santos, Marcos Bruno 

e Raquel Lessa, que fazem parte dessa CPI, que é a 

CPI dos deputados que têm coragem de enfrentar as 

mazelas e a bandidagem no Estado do Espírito Santo! 

(Muito bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Com base no art. 129, 

parágrafo único, do Regimento Interno, requeiro a V. 

Ex.ª a supressão da fase das Comunicações, a fim de 

passarmos imediatamente à Ordem do Dia, com o 

objetivo de agilizarmos esta sessão. 

Pedimos também a V. Ex.ª a realização de 

uma sessão extraordinária, hoje, para que possamos 

votar o Projeto de Lei n.º 358/2015, de autoria do 

Governo do Estado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental.  

Em votação o requerimento de supressão da 

fase das Comunicações.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 
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permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, contra três votos dos Senhores 

Deputados Sergio Majeski, Enivaldo dos Anjos e 

Freitas. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, assomo a esta 

tribuna para dizer que votei contrário ao regime de 

urgência desse projeto; mas agora foi pedida uma 

sessão extraordinária para que hoje ainda o votemos. 

Desculpem-me, mas a palavra que encontro para isso 

é absurdo, pois falamos de uma quantidade imensa de 

dinheiro do Estado que está em jogo. Provavelmente 

são bilhões. 

Gostaria de saber se algum dos Senhores 

Deputados já se debruçou sobre esse projeto e sabe 

exatamente qual é o montante ao se falar desse 

projeto, qual o acordo feito ou que será feito com 

essas grandes empresas e quanto o Estado perderá. 

Mais uma vez isso beneficiará e incentivará a 

sonegação no Estado. 

Nesta Casa não se verifica... Há pouco tempo 

foi apresentado um projeto de parcelamento de IPVA 

e dele disseram ser um absurdo porque não poderia e 

etc... 

Pois bem, esse projeto, em termos, de certa 

forma perdoará as dívidas das grandes devedoras de 

2012 até os dias atuais que ainda poderão, depois, 

com o que ficarem de pendência, entrar no Refis. 

Temos os funcionários públicos exigindo, com 

direito, aumento salarial; as escolas precisando de 

dinheiro, de manutenção, e o próprio Governo 

reclamando que os cofres estão vazios. Como, em 

tempos de cofres vazios, se abre mão de bilhões? 

Quer dizer, devem dois bilhões, mas pagam 

trezentos, sendo cento e cinquenta agora e o resto no 

Refis. Esse é um projeto em que deveríamos nos 

debruçar minunciosamente para conhecermos quais 

valores de que falamos porque imagino que no 

Plenário ninguém conheça quais são essas cifras e 

como se dará esse acordo efetivamente. Portanto, 

pedir uma sessão extraordinária para que hoje ainda 

se vote esse projeto, a palavra que encontro para isso 

é absurdo porque o regime de urgência por si só já 

era estranho demais para discutir uma coisa tão séria 

em um momento econômico tão penoso quanto este 

que vivemos, quanto mais votar isso ainda hoje em 

uma sessão extraordinária. Desculpem-me, caros 

colegas, mas acho lamentável concordarmos com isso 

sem conhecermos plenamente quanto o Estado 

perderá e não é pouco! Mais uma vez aplaude o mau 

pagador, o sonegador, e penaliza as empresas que 

pagam seus impostos em dia. (Muito bem!) 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas.  

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, ontem, foi protocolado este 

Projeto de Lei n.º 358/2015, oriundo do Governo do 

Estado. Hoje, é lido no Expediente, nobres colegas, 

Mesa Diretora composta pelos Senhores Deputados 

Theodorico Ferraço, Enivaldo dos Anjos e Cacau 

Lorenzoni; e Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

Presidente da Comissão de Justiça... Assessor Marcus 

Fardin de Aguiar, gostaria que fosse desconsiderado 

o meu tempo. Só falarei na hora em que o Presidente 

estiver ouvindo. 

 Senhor Presidente, este projeto chegou ontem 

à Casa, foi lido hoje no Expediente, foi pedida uma 

tramitação de urgência e votei pela tramitação de 

urgência porque, do meu ponto de vista, dá para um 

projeto tramitar, em caráter de urgência, e dá para 

fazer a discussão que precisa fazer a respeito de 

qualquer projeto até porque o relator do projeto em 

cada comissão tem a prerrogativa de pedir tempo 

para fazer essa discussão, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. O tempo é até de três sessões ordinárias 

desta Casa. Então, votei a favor da tramitação de 

urgência, mesmo o projeto tendo uma alta 

complexidade. Seguirei parte da fala do Senhor 

Deputado Sergio Majeski e vou duvidar que cada 

Parlamentar tenha o conhecimento total, na íntegra, 

desse projeto complexo, que abre mão de receita.  

Gostaria de chamar a atenção do nosso 

Presidente e da Mesa Diretora. Acompanho, mesmo 

que não intensamente, a CPI da Sonegação, que nada 

mais vem falando do que do grande volume de 

recursos que essas grandes empresas deixam de pagar 

para o tesouro, para os cofres do Governo do Estado. 

Recentemente, o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, juntamente com o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, começou a elencar o grande volume de 

passivo de tributos que essas grandes deixam de 

pagar para o Espírito Santo. Agora chega um projeto 

para abrir mão dessa receita: Não será exigido o 

estorno de créditos tributários escriturados, 

referentes ao diferencial de alíquotas devido por 

estabelecimentos industriais, (...). 

Qual é o tamanho desses créditos 

tributários escriturados? Gostaria que alguém que 

votou a favor da realização dessa sessão 
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extraordinária para hoje à tarde votar e aprovar 

este projeto, falasse o tamanho dessa dívida 

escriturada. Quanto é a dívida escriturada? De 

quanto vai abrir mão? Quanto vai entrar nos 

cofres do Estado? Aí, automaticamente, estamos 

abrindo mão de receita dos municípios, por tabela. 

Estamos passando, neste momento, por um 

problema gravíssimo e não podemos abrir mão de 

receita, se não conhecermos o porquê de abrir 

mão de receita. Então quero votar favoravelmente 

ao projeto, mas quero conhecê-lo. Não cabe aqui 

falar de oposição, de situação. Mas cabe ao 

Parlamentar que veio para esta Casa representar o 

povo ter a consciência de como votará, para votar 

a favor do povo. Não podemos abrir mão de 

receita neste momento que o País atravessa e 

neste momento que o Estado atravessa. Tenho 

dito. (Muito bem!) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Preciso que o Líder do 

Governo, Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

procure o responsável do Governo do Estado para 

conversar conosco em relação a este projeto. Com 

muita sinceridade, não conheço o seu contexto e 

nem tenho obrigação de conhecer. Ninguém vai 

falar em relação a mim sobre o apoio a este 

Governo.  Tenho apoiado indistintamente o governo 

desde o meu voto favorável ao projeto que reduziu o 

tamanho do Orçamento até sobre todas as ações.  

Acho que esse projeto ajudará aos prefeitos. 

Já recebi cinco mensagens via SMS e whatsapp para 

apoiar esse projeto. Mas é necessário, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, que alguém nesta 

Casa me explique. Procurei explicações de seis 

deputados e nenhum teve a informação do que 

representa esse projeto, para que eu possa além de 

votar, anunciar e comemorar sua aprovação. 

 Mandei uma mensagem para o chefe da Casa 

Civil, mas não tive o retorno; solicitei informações 

aos Senhores Deputados Guerino Zanon, Sergio 

Majeski, Nunes, enfim, a todas as pessoas que 

pudessem me orientar sobre o que representa o 

projeto.   

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Devo um esclarecimento. 

Houve a solicitação para o estorno de crédito 

tributário escriturado. Quero fazer menção a esta 

Casa. Graças à CPI, que foi nesta Casa instaurada, 

contra os sonegadores de impostos, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, estou explicando e também dando 

uma satisfação sobre o discurso de V. Ex.ª e do 

Senhor Deputado Freitas. Graças ao trabalho da 

Assembleia Legislativa, que só recebe pedradas na 

cara, é que o Estado estará em condições de receber 

uma dívida que pode não ser paga nunca, que é o 

estorno tributário. Isso não significa que o Estado 

está abdicando. O processo continuará na Justiça, 

mas para haver o acordo de débito com a Petrobras 

de setecentos milhões de reais, a empresa paga ao 

Estado do Espírito Santo mediante o estorno 

tributário, mas a Procuradoria pode continuar com o 

processo normalmente.  

Infelizmente, o governador não conseguiu 

com outras empresas, que não quero mencionar os 

nomes, isso ficará por conta da CPI da Sonegação de 

Impostos; não quiseram nem acordo, nenhum 

entendimento. Então se a Petrobras quiser, com os 

seus cinquenta mil advogados, o Estado não vai 

receber um tostão.  

Cito aqui o caso de Itapemirim. Quando a 

prefeita Norma Ayub deixou a administração do 

município de Itapemirim, S. S.ª ganhou também da 

Petrobras, da Shell e de outras firmas, que chegam a 

um bilhão de reais de dívidas. Fomos ao Supremo 

Tribunal Federal. Entram os processos judiciais, que 

têm direito, e vai pra lá e vem pra cá. Isso já vai para 

três anos.  

O Estado fez um acordo. Posso ter alguma 

divergência com o Governador do Estado, mas quero 

dizer que esta Casa está votando um projeto em 

benefício da entrada de dinheiro público para os 

cofres da administração estadual e das administrações 

municipais, porque vinte e cinco por cento desses 

recursos são entregues aos municípios. Porém, esta 

Casa pode se juntar à Comissão da Sonegação de 

Impostos, que é muito bem dirigida pelo Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e mais quatro senhores 

membros, dentre eles Guerino Zanon, Cacau 

Lorenzoni, Padre Honório e Pastor Marcos Mansur; 

podem todos os deputados se associarem, porque 

junto com esta dívida tem cerca de oito bilhões de 

reais para serem recebidos. Então, que tal também 

fazermos uma comissão e procurarmos essas firmas 

para fazerem esse pagamento? 

 Nesta Casa foi votado o Fies; em todos os 

outros governos passados foram votados os Fies. 

Inclusive, no Governo passado, Senhor Deputado 

Freitas, votamos nesta Casa para o governo também 

fazer o Fies, que não é nada mais nada menos que 

perdoar todos os juros, correções monetárias para a 

entrada de dinheiro. Se há alguém nesta Casa que 

trabalha para a entrada de dinheiro, e sabemos as 

pressões que estão advindas, é esta Comissão, que é 

feita aqui nesta Casa de Leis.  

Então, se estão entrando hoje trezentos e 

quarenta milhões de reais nos cofres do Estado, o 

Governador tem seu mérito de ter negociado, mas 

quis negociar também com outras empresas, mas não 

conseguiu, porque as pessoas estão achando que 

ganharão na Justiça e a Petrobras abriu mão desse 

entendimento até a deliberação final na Justiça. Não 

posso nesta Casa dar crédito apenas ao Governo do 

Estado por essa atitude. Não devo, como Presidente 

desta Assembleia. Quero creditar a todas as 

Assembleias Legislativas, a todos os Senhores 

Deputados que são lembrados apenas quando há 

divergências de suas atitudes, mas nas benesses que 

trazem em favor do governo não são.  
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Por isso, assumo a responsabilidade de ter, 

inclusive com a Mesa, o pedido de regime de 

urgência, porque esse projeto é muito importante e o 

governo colocou à disposição a secretária de 

Finanças para qualquer esclarecimento, o 

subsecretário e quem mais os deputados desejarem. 

Mas a Assembleia Legislativa questionar o 

recebimento de dinheiro que não entra e que está em 

discussão há mais de dez anos? Que me desculpem os 

senhores parlamentares, não vamos negar um direito 

nosso de dizer também que, se entrarão oitenta 

milhões nos cofres dos prefeitos municipais, sejam de 

qual partido for, o mérito o governador tem da 

negociação, mas o mérito é também desta Casa, que 

está votando, aprovando, para que recebam esse 

dinheiro. 

Fazemos um apelo quanto às demais 

empresas devedoras e que têm dívidas bilionárias, 

que esta CPI continue funcionando e que sigam o 

exemplo desse entendimento. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Hudson Leal) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Serei muito rápido e 

objetivo. Quero falar que o discurso de V. Ex.ª foi em 

tempo, e seria bom que V. Ex.ª o tivesse feito antes 

de votarmos o requerimento de regime de urgência, 

porque já votei a urgência... 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Peço desculpas, Senhor 

Deputado, porque não sou Líder do Governo... 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Já está 

perdoado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Caberia à liderança do 

governo. Mas como ninguém se pronunciou me 

julguei na obrigação de saudar a entrada desse 

dinheiro nos cofres públicos para pagamento de 

Saúde, para pagamento de funcionários, ou para 

atender aos prefeitos, como V. Ex.ª falou muito bem.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Meu partido, o PDT, está 

neste governo e o meu mandato tem apoiado este 

governo constantemente. O que é preciso, pelo 

menos, é exercitar o mandato parlamentar com mais 

coerência. Preciso saber o que respondo para as 

pessoas que me demandam. Estou no terceiro 

mandato e criei relações com várias pessoas neste 

Estado e algumas que estão à frente da gestão 

municipal, que são os prefeitos.  

Hoje, Senhores Deputados Guerino Zanon e 

Theodorico Ferraço, recebi ligação e mensagens de 

alguns prefeitos, mas não pude respondê-las por 

desconhecimento. Tenho que ter humildade para falar 

sobre isso. Automaticamente liguei para o meu 

gabinete, porque precisava desse projeto e, ao meio-

dia, já estava em minhas mãos. Porém, o projeto foi 

protocolado ontem.  

Esta Casa precisa exercitar um diálogo com 

as lideranças do nosso partido e também conosco, 

porque se trata de um projeto, pelo entendimento do 

discurso de V. Ex.ª, que não é o deputado, não o 

governador somente, não o governo do Estado, não o 

Líder do Governo, mas os parlamentares. E a 

sociedade do nosso Estado tem que comemorar e 

quero comemorar juntos. 

Meu apoio ao governador Paulo Hartung não 

é por conveniência e não será; é por convicção, como 

já apoiei outros governos. Tenho confiança no 

equilíbrio, tenho confiança na liderança de S. Ex.ª, 

principalmente, porque é experimentado num 

governo. E, neste momento, o Espírito Santo precisa 

de uma liderança que dê segurança nesta 

instabilidade econômica e política do país.  

Esse projeto demonstra ser de muita 

importância, principalmente porque debato esse tema 

nesta Casa como presidente da Comissão do Pacto 

Federativo. Aliás, Senhor Presidente, estarei na 

cidade de V. Ex.ª na quinta-feira, com a secretária de 

Finanças do nosso Estado, que discute esse tema. O 

Pacto Federativo é muito importante. É preciso que 

as nossas administrações recebam mais recursos. De 

acordo com informações de V. Ex.ª os municípios 

receberão os recursos.  

Acabei de receber o telefonema, e quero 

fazer justiça ao Senhor Paulo Roberto. Como neste 

momento falo ao microfone, não pude atendê-lo. É 

até bom S. Ex.ª ter me ligado, porque sinto saudades 

de sua voz, pois temos muito carinho a ele. 

Retornarei a ligação a S. Ex.ª e o pedirei que exercite 

isso conosco, por meio do Líder do Governo. 

Projetos dessa importância que necessitamos, até pela 

compreensão dos senhores, de uma extraordinária, 

fizeram-me vir ao microfone. Se não houvesse o 

anúncio da extraordinária, não precisava me 

manifestar porque discutiria isso depois da sessão e 

até amanhã e voltava preparado para esta Casa.  

 Que compreenda quem quiser fazer qualquer 

discussão, mas não deixarei de me posicionar porque 

todos os meus votos são por convicção.  

 Obrigado, Senhor Presidente.  

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Com relação ao que V. Ex.ª 

falou, Senhor Presidente, quero me posicionar e 

lembrar-lhe de que votei a favor da tramitação de 

urgência.  

 Não há aqui uma posição partidária em 

hipótese alguma. Penso que temos que ter o 

equilíbrio suficiente para não trazer para esta Casa a 

emoção partidária. Não há emoção partidária, muito 

pelo contrário, há aqui um Senhor Deputado que 

acredita no Governo e, principalmente, na capacidade 

de gestão, pois já a fez por um ciclo completo de oito 
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anos, muito bem feita e digna de muitos elogios. Este 

Senhor Deputado fez parte desse ciclo, ajudando o 

nosso Estado a melhorar, a caminhar para frente e 

somando-se a ele. Tenho certeza do quanto o Estado 

vem caminhando há quinze anos.  

 O que está em discussão nesta Casa é a 

abertura de mão de receitas já escrituradas, Senhor 

Presidente. Não estamos falando de oito bilhões. 

Citei a CPI como exemplo, mas querendo conhecer. 

Como votarei hoje? Perguntei aos colegas quem 

poderia me explicar como este Senhor Deputado 

votaria hoje, sem saber quanto é a receita desses 

créditos tributários escriturados. Quero que alguém 

os apresente a mim. Do que e por que estou abrindo 

mão? Quanto receberei? 

 Senhor Presidente, não tenho dúvida de que o 

Estado receberá, não tenho dúvida de que serão 

colocados nessas negociações cerca de trezentos 

milhões para dentro. Mas de quanto se está abrindo 

mão? Quanto são esses créditos tributários 

escriturados? É escriturado porque é sem a 

capacidade de uma discussão. Os tantos milhões de 

advogados que a empresa tem não conseguirão 

derrubar essa dívida escriturada, Senhor Presidente.  

 Estamos abrindo mão de algo consumado e já 

certo: dívida escriturada. Estou imaginando que para 

que eu vote em tramitação de urgência, quero 

primeiro as informações. V. Ex.ª mesmo disse que 

precisamos de todas as informações. Quero saber 

qual é o tamanho da dívida do crédito escriturado.  

Votarei também, daqui a pouco, amanhã ou 

depois, pois estará nesta Casa, o aumento de quatro 

para oito por cento do ITCMD - Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação. Chamei 

atenção, dessa tribuna, outro dia: votaremos aumento 

de imposto de herança. Depois que morremos, 

imaginando que deixamos uma herança, uma casa 

para os filhos, ainda pagamos quatro por cento, mas 

esse valor ainda aumentará para oito por cento. Terei 

que votar isso nesta Casa. Como aumento o imposto 

de quem já morreu e tiro da Petrobras? Isso é 

esquisito e meio incoerente.  

Quero apenas ter o conhecimento para poder 

votar essa matéria.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Obrigado pelo 

esclarecimento que V. Ex.ª prestou, mas parcialmente 

faço minhas as palavras do Senhor Deputado Freitas. 

Uma coisa é conhecermos quanto o Estado receberá, 

outra coisa é quanto ele está deixando de receber. 

V. Ex.ª disse que são dívidas dos últimos dez 

anos, mas o parágrafo único, inciso I, do Projeto de 

Lei n.º 358/2015 diz que abrange os créditos dos 

impostos escriturados no período compreendido entre 

1.º de julho de 2012 e 30 de setembro de 2015. Ou 

seja, só dos últimos três anos, então.  

  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, com 

licença. Peço até desculpas a V. Ex.ª se não expliquei 

melhor, eu quis me referir a esse débito de oito 

bilhões que a CPI tem. São dívidas de até mais de dez 

anos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Entendi.  

Não tenho muito a preocupação, às vezes, de 

explicar e de me desculpar, dizendo que estou 

votando com o Governo ou contra o Governo, porque 

a minha posição é de votar pela sociedade e sempre 

pensando no bem dela, como imagino que, da mesma 

maneira, os outros vinte e nove Senhores Deputados, 

cada um com sua motivação. Mas ainda que V. Ex.ª 

tenha explicado quanto o Estado receberá, ainda nos 

cabe saber detalhadamente quanto estamos deixando 

de receber e como esse recebimento se fará. 

 Votei contra o regime de urgência. Como me 

pronunciei logo em seguida, também sou 

absolutamente contrário a uma sessão extraordinária 

para votarmos essa matéria hoje, até que o montante 

disso ficasse muito bem esclarecido. Como já me 

pronunciei hoje, reafirmo que não podemos 

beneficiar as grandes empresas, sonegadoras muitas 

vezes que são e que imagino que a própria Comissão 

de Sonegação esteja apurando isso.  

 O Estado está em uma situação complicada, 

mas é do dinheiro do povo que estamos falando. Não 

é do dinheiro da Petrobras, não é do dinheiro do 

Estado, é o dinheiro do povo. Em que pese a boa 

explicação de V. Ex.ª, ainda assim falta muita 

informação para eu me coadunar com esse projeto.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Solicito, por gentileza, ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, Líder do 

Governo,  que depois preste os esclarecimentos 

necessários aos Senhores Deputados, que têm todo o 

direito de querer saber a situação, de como serão 

feitos esses entendimentos. A secretária da Fazenda e 

o senhor Bruno Pessanha Negris, subsecretário, já 

estão à disposição dos Senhores Deputados. 

Passa-se à Ordem do Dia. 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 14/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 198/2015, que dá nova 

redação aos art. 25, 27, 28 e 29 e inclui os art. 26-A, 

26-B e 29-A à Lei Complementar n.º 642 de 16 de 

outubro de 2012 e dá outras providências, que dispõe 

sobre o Fundo de Desenvolvimento das Atividades 

Produtivas Inovadoras - FDI. Publicado no DPL do 

dia 25/08/2015. Parecer oral da Comissão de Justiça 

pela constitucionalidade. Na Comissão de Defesa da 

Cidadania, o Senhor Deputado Sergio Majeski se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 31/08/2015. (Prazo até o 

dia 09/09/2015). 

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 
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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, Dary Pagung, Padre Honório e Marcos 

Bruno.  

Consulto o relator, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, se está apto a oferecer seu parecer.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Não, 

Senhor Presidente. Continuarei me prevalecendo do 

prazo regimental para oferecer parecer ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

15/2015, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

199/2015, que altera a Lei n.º 3.196 de 09 de janeiro 

de 1978, para dispor sobre a cessão de servidores 

militares da ativa. Publicado no DPL do dia 

25/08/2015. Na Comissão de Justiça, o Senhor 

Deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 

do dia 26/08/2015. (Prazo até o dia 02/09/2015). 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Convoco os 

membros da Comissão de Justiça. O Senhor 

Deputado Marcelo Santos é o relator deste projeto e 

informou ontem que se prevalecerá do prazo 

regimental até a próxima quarta-feira. (Pausa)  

Consulto o relator, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, se está apto a oferecer seu parecer.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PSDB) - 

Não, Senhor Presidente. Continuarei me 

prevalecendo do prazo regimental para oferecer 

parecer ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Antes da leitura do item 3 da 

Ordem do Dia, procederei à leitura do ato n.º 

1620/2015: 

 

ATO N.º 1620/2015 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições regimentais, resolve 

distribuir vagas partidárias da 

Comissão Especial, criada pela 

Resolução n.º 4074, de 26 de agosto 

de 2015, para, no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, 

investigar a atuação e o 

funcionamento do Ministério Público 

do Espírito Santo, da seguinte forma:  

 

PARTIDO         

VAGAS 

 

PSD (autor)   

 01 

PT    

 01 

PDT    

 01 

 

Palácio Domingos Martins, em 1º de 

setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 344/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 215/2015, que altera a redação dos 

Incisos XIV e XVII do artigo 75 da Lei Estadual nº 

4.701, de 01 de dezembro de 1992, que dispõe sobre 

o estudo de impacto ambiental - EIA para áreas de 

plantio superiores a 1.000 ha. Publicado no DPL do 

dia 25/08/2015. Parecer oral da Comissão de Justiça 

pela constitucionalidade, sem emendas. Na Comissão 

de Defesa da Cidadania, o Senhor Deputado Nunes se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 31/08/2015. (Prazo até o 

dia 09/09/2015). Existem emendas de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski para serem 

analisadas pelas comissões. 

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, Dary Pagung, Padre Honório e Marcos 

Bruno.  
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Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 

continuarei me prevalecendo do prazo regimental, 

requerido na sessão ordinária realizada dia 31 de 

agosto de 2015, para oferecer parecer ao Projeto de 

Lei n.º 344/2015.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Devolvo a palavra à Mesa. 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei n.º 200/2015, do Senhor 

Deputado Hudson Leal, que institui o Dia do 

Oftalmologista no Estado. Publicado no DPL do dia 

20/05/2015. Pareceres n.
os

 163/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade e 

09/2015, da Comissão de Saúde, pela aprovação. 

Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 

31/08/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! O PDT indica para a 

Comissão Especial, do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, como titular o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio e suplente o Senhor Deputado Da Vitória.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Correto.  

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 12/2015, oriundo da 

Mensagem n.º 01/2015, do Tribunal de Justiça, que 

altera dispositivos da Lei Complementar n.º 234/2015 

de 19 de abril de 2002, que regula a divisão e a 

organização judiciária do Estado, compreendendo a 

constituição, estrutura, atribuições e competência do 

Tribunal, Juízes e Serviços Auxiliares da Justiça. 

Publicado no DPL do dia 04/08/2015. 

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 114/2015, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que concede descontos na aquisição de 

medicamentos para maiores de 60 anos em farmácias 

do Estado. Publicado no DPL do dia 30/03/2015. 

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 130/2015, do Senhor Deputado Dary 

Pagung, que dispõe sobre a proibição do desperdício 

da água emergente de lençol freático em edificações, 

no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

06/04/2015. 

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 147/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que acrescenta parágrafo no artigo 11 da Lei 

n°. 7.000/2001, sobre a base de cálculo do imposto. 

Publicado no DPL do dia 23/04/2015. 

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 159/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação e menção específica dos custos de 

publicidade realizados pelos poderes constituídos no 

Estado. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

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 148/2015, do Senhor Deputado Amaro 

Neto, que altera o §2º do artigo 8º da Lei nº 9.871, de 

09 de julho de 2012, que “regula o acesso a 

informações previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 

da Constituição do Estado”, que regula o acesso a 

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

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 
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de Lei n.º 163/2015, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que proíbe o descarte de qualquer material 

por meio de queimada no perímetro urbano do 

Estado. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

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 182/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre o limite máximo de tempo 

de atraso permitido para a entrega de imóvel 

adquirido antes do término da obra. 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 207/2015, do Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, que estabelece que as empresas ao 

realizarem o cancelamento do contrato de “débito em 

conta” com a instituição bancária terão que 

comunicar ao consumidor, por carta registrada na 

modalidade de Aviso de Recebimento - AR o fim do 

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

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 220/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que obriga as empresas prestadoras do serviço 

de internet a apresentar ao consumidor, na fatura 

mensal, gráficos que informem a velocidade diária 

média de envio e recebimento de dados entregues no 

mês de referência e dá outras providências. Publicado 

no DPL do dia 02/06/2015. 

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 236/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

aparelho sensor de vazamento de gás nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prédios 

residenciais do Estado. Publicado no DPL do dia 

16/06/2015. 

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 250/2015, do Senhor Deputado Nunes, que 

estabelece mecanismo de defesa do patrimônio 

público do Estado, dispõe sobre provisões de 

encargos trabalhistas a serem pagos às empresas 

contratadas para prestar serviços de forma contínua 

no âmbito dos Poderes Públicos e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 29/06/2015. 

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 303/2015, do Senhor Deputado Dr. Rafael 

Favatto, que dispõe sobre o cadastramento de senha 

para a emissão e entrega de conta detalhada de 

serviço móvel celular, pré ou pós pago, bem como do 

cadastramento de uma senha pessoal e intransferível,  

para assegurar o direito a privacidade e sigilo das 

informações. Publicado no DPL do dia 07/08/2015. 

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 311/2015, da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, que declara como Patrimônio Cultural do 

Estado o Instrumento Musical Concertina. Publicado 

no DPL do dia 13/08/2015. 

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 313/2015, do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que institui o pagamento de meia entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos doadores de medula 

óssea. Publicado no DPL do dia 14/08/2015. 

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 333/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que obriga a disponibilização de espaço físico 
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para a instalação de postos de atendimento do 

PROCON, nos locais que especifica, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 19/08/2015. 

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 46/2015, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que inclui o inciso XVIII ao artigo 

54 do Regimento Interno, que dispõe sobre a 

Comissão de Segurança. Publicado no DPL do dia 

14/08/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 155/2014, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que dispõe sobre compensação de 

pagamentos de tarifa de pedágios na alíquota do 

Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor-

PVA e dá outras providências. Publicado no DPL do 

dia 30/06/2014. 

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 47/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que proíbe a discriminação do servidor 

público por motivo de uso de tatuagem. Publicado no 

DPL do dia 23/02/2015. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 151/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que dispõe sobre o horário e dias em que os 

fornecedores de produtos ou serviços poderão efetuar 

serviços de telemarketing e cobrança de débitos por 

telefone aos consumidores. Publicado no DPL do dia 

27/04/2015. 

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 160/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a criação de cadastro com 

informações sobre as pessoas com deficiência no 

estado e apresenta os objetivos. Publicado no DPL do 

dia 04/05/2015. 

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 264/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a política de incentivo à 

geração de energia limpa no Estado. Publicado no 

DPL do dia 06/07/2015. 

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 299/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que institui o Programa Estadual de Doação 

de Livros - PEDLivros -  literários e paradidáticos e 

dá outras providências. Publicado no DPL do dia 

04/08/2015. 

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 310/2015, do Senhor Deputado Amaro 

Neto, que institui a política de promoção da paz nos 

estádios de futebol e demais espaços desportivos no 

Estado. Publicado no DPL do dia 13/08/2015.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 145/2015, do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que determina que todas as unidades de 

serviços de radiologia, no âmbito do Estado, 

disponibilizem aos pacientes, aventais de proteção 

radiológica, protetores de tireóide e óculos 

plumbíferos com proteção frontal e lateral e dá outras 

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

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
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encerrada a discussão.  

O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 198/2015, do Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, que garante o direto do consumidor ser 

ressarcido em caso de roubo, arrombamento ou 

qualquer outra avaria em seu veículo que estiver 

estacionado em estacionamento pago. Publicado no 

DPL do dia 19/05/2015. 

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 201/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que dispõe sobre a inaptidão de inscrição, no 

cadastro de contribuintes do ICMS, das empresas que 

se beneficiem do trabalho em condições análogas à 

escravidão. Publicado no DPL do dia 20/05/2015.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 2.ª sessão. (Pausa) 

 

Informo aos Senhores Deputados que ao final 

desta sessão convocaremos uma sessão 

extraordinária, para a votação do Projeto de Lei n.º 

358/2015, às 16h10min.  

 

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

Grande Expediente. 

Conforme previsto no art. 112, do Regimento 

Interno, o restante da presente sessão será destinado à 

Senhora Rosemery Erlacher, coordenadora do Núcleo 

Especial de Captação de Órgãos do Estado, para falar 

sobre as ações de divulgação do Dia Nacional de 

Doação de Órgãos, conforme requerimento do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, aprovado em 

plenário. 

Concedo a palavra à senhora Rosemery 

Erlacher, coordenadora do Núcleo Especial de 

Captação de Órgãos do Estado, convidada do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, que lançará uma 

campanha muito importante e meritória.  

 

A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - (Sem 

revisão da oradora) - Boa-tarde a todos! 

Agradeço a todos a oportunidade de falar um 

pouco mais sobre a doação de órgãos. Trouxe um 

material para divulgar o mês do Setembro Verde, lei 

proposta pelo Senhor Deputado Doutor Hércules e 

regimentada pelo Governador Paulo Hartung, 

instituindo setembro como o mês destinado à doação 

de órgãos, para fomentar nas famílias a conversa e a 

sensibilização sobre a doação de órgãos. 

 A Lei n.º 10.374/2015, que institui o 

Setembro Verde como mês da doação de órgãos, tem 

como objetivo fomentar na população e nos 

profissionais de saúde o assunto da doação de órgãos 

consentida, autorizada pela família. 

 Os principais problemas que enfrentamos, e 

precisamos da ajuda dos senhores para intermediar 

com os hospitais, são a subnotificação de pacientes 

em morte encefálica... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Peço, por gentileza, silêncio, 

uma vez que estamos ouvindo uma interessante 

palestra benemérita, com o maior prazer. 

 

A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - Um 

dos principais problemas que encontramos hoje é a 

subnotificação dos pacientes que chegam com 

traumatismo craniano grave e que evoluem para 

morte encefálica.  

Buscamos parceria com diretores de 

hospitais, coordenadores de UTI, para que 

sensibilizem seus profissionais nessa notificação de 

pacientes que, infelizmente, não têm bom 

prognóstico, mas que podem oferecer uma 

oportunidade de melhorar a qualidade de vida de 

quem está na fila esperando por um transplante. 

Lutamos, e o Doutor Hércules conhece nossa 

busca incessante, para que haja profissionais dentro 

das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos 

- CIHDOTT que façam a busca ativa e sensibilizem 

esses profissionais a pensar na morte encefálica como 

uma possibilidade de vida para outras pessoas. 

Na estatística de transplante, hoje temos 

novecentos e oitenta pacientes aguardando na lista de 

espera por um transplante no Estado do Espírito 

Santo. Até julho de 2015, fechamos com duzentos e 

setenta transplantes realizados dentro do Estado do 

Espírito Santo, de córnea, rim, fígado, coração, osso, 

esclera e transplante de medula óssea autólogo. 

Dentro do cenário nacional, estamos com 

uma estatística de doadores efetivos de órgãos abaixo 

da média nacional, por isso pedimos ajuda incessante 

ao Senhor Deputado Doutor Hércules, que instituísse 

o Setembro Verde no Estado para que 

conversássemos mais sobre a doação. Hoje temos 

uma negativa familiar de quarenta e sete por cento, 

um índice consideravelmente alto. Então, que as 

famílias pensem e conversem mais sobre esse assunto 

e diminuam a negativa familiar. 

Transplante de rim: de janeiro a julho de 

2015 foram 21 doadores por milhão de população. De 

fígado, estamos em décimo lugar no cenário nacional. 

Somos o sétimo lugar em transplante de córnea. E, 

como falei, o índice de não doadores é de oitenta por 

cento. Precisamos reverter isso. 
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Mostrarei as fotos de algumas ações que 

fizemos em 2014 e 2015. Fazemos campanha nas 

praias, participamos de semanas de enfermagem, 

Feira do Verde, ação social com o Conselho Regional 

de enfermagem - Coren, no Tancredão. 

Dentro do congresso do Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde fizemos um 

stand também para sensibilizar os profissionais de 

saúde. Esse aqui é um stand em que fazemos uma 

interação com os profissionais. Dentro do congresso 

da Associação Médica do Espírito Santo também foi 

nos oferecido um stand para oferecermos cursos para 

os profissionais de saúde. 

 Aqui é onde fizemos um curso específico de 

simulação realística para treinar os profissionais para 

entrevistarem as famílias. 

 Essas são fotos de simpósios que fazemos na 

região metropolitana. Fazemos um na região Sul, um 

na região metropolitana e um na região Norte todo 

ano para podermos formar mais profissionais capazes 

de diagnosticar corretamente e oferecerem à família a 

oportunidade da doação de órgãos. 

Aqui mostra o simpósio das Hepatites Virais, 

do qual participamos também; a campanha em 

Aracruz, no Colégio Darwin; no colégio Eteses 

fazemos também um trabalho com os alunos todo 

ano. Várias palestras. 

 E, na Semana do Doador, de 21 a 27 de 

setembro, fazemos ações nos quarenta e dois 

hospitais do estado do Espírito Santo, na Clínica dos 

Acidentados, no hospital Dr. Jayme Santos Neves, no 

hospital São Lucas. 

 Fizemos uma ação com o Conselho Regional 

de Farmácia também em vários pontos da região 

metropolitana no ano passado. Participamos da 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho do Sest/Senat também, trabalhando com 

várias empresas dos rodoviários. Essas são todas as 

empresas que conseguimos abranger com as 

palestras. 

 Esse slide mostra ações no Himaba, Hospital 

Infantil de Vila Velha; continuando a ação com o 

GVBus também; e uma campanha que fizemos nos 

bares da Grande Vitória, em que os garçons, durante 

a Semana de Doação de Órgãos, usaram camisas 

conscientizando a população que circula no 

Triângulo, no final de semana. Em Colatina, fizemos 

uma caminhada também. E essa é a ação que fazemos 

com os profissionais de saúde. Vários treinamentos 

nos hospitais. 

 Essa foi a caminhada que fizemos no ano 

passado, no Dia Nacional do Doador, 27 de 

setembro, no domingo. Este ano, faremos em 

Camburi novamente. Contamos com o apoio de V. 

Ex.
as

 para mobilizar as pessoas para participarem da 

caminhada. 

 Esse é o final da caminhada, quando tiramos 

uma foto. 

 E, no dia 27 de setembro, às 8h, no Pier de 

Iemanjá, contamos com a participação de V. Ex.
as

, 

das suas famílias e de quem puderem convidar para 

estar conosco. 

 Muito obrigada pela oportunidade.  

 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Foi 

bastante esclarecedora sua fala, muito obrigado. 

 Queria saber se vocês têm uma estatística, 

uma relação do número de doadores de acordo com o 

grau de escolaridade. Quanto mais se aumenta o grau 

de escolaridade maior é o número de doadores ou de 

famílias que aceitam fazer a doação? 

 

 A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - No 

Estado não temos essa estatística, mas, no Brasil, já 

lemos alguns artigos e vemos que as famílias mais 

humildes são as que mais doam órgãos. Por incrível 

que pareça. 

 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Que 

bacana! Lembro-me de que quando fiz minha carteira 

de motorista pela primeira vez, me perguntaram se eu 

era doador de órgão. Agora, na última vez que 

renovei, não houve essa pergunta e não tem na minha 

carteira. Não está havendo também uma falha desses 

institutos que fazem a carteira de motorista, até 

porque é no documento que deve constar, não é? 

 

 A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - Essa 

lei de constar na carteira de motorista não existe 

mais. Hoje é a doação consentida, a família autoriza a 

doação. Não há mais esse registro na carteira. 

 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - E tem que 

ser conversado mesmo com as famílias. 

 

 A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - 

Parente até segundo grau pode autorizar. 

 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Então, 

essas campanhas nas escolas principalmente 

deveriam ser mais efetivas. Talvez um trabalho em 

parceria com a Secretaria de Educação, enfim, é uma 

coisa que abrange todas as áreas de conhecimento.  

 

A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - Temos 

a intenção de, a partir do ano que vem, pois tentamos 

ampliar a nossa equipe, levar esse foco às escolas 

com o auxílio da Sedu e do Proerd, da Polícia Militar, 

que atua também com as escolas. Assim, faríamos 

parceria com projetos como esse para não sermos 

mais um projeto a ser inserido nas escolas. Atuando 

junto com eles, de uma vez só passaremos várias 

mensagens ao mesmo tempo. 

 

O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Obrigado! 

 

A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - 
Obrigada!  

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - 
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Aproveito a fala do Senhor Deputado Sergio Majeski 

para pedir isso às escolas, já que V. Ex.ª é professor e 

como a Rosemery respondeu, infelizmente, quanto 

maior o grau cultural temos menos doadores. 

Realmente é um egoísmo muito grande não 

conversar com a família e ver a importância da 

doação de órgãos. Só quem sabe disso é quem 

conhece uma pessoa com insuficiência renal que fica 

sentada por quatro horas dentro de uma máquina, 

todas as segundas, quartas e sextas-feiras, fora o 

tempo que leva para se deslocar para sua casa, voltar 

e tudo. São oitocentas e tantas pessoas na fila para 

transplante de órgãos. 

Na verdade, estamos fazendo essa campanha 

junto com a Rosemery, quem já a faz há muito 

tempo. Esse lacinho de fita que pedimos a todos que 

usem é exatamente para lembrar a importância da 

doação de órgãos. Muito mais importante é conversar 

com a família, pois quarenta e sete por cento, dados 

que a Rosemery falou, são negativos da família.  

Assim, tem que conversar antes para saber se 

aquele futuro doador - porque estamos sujeitos a essa 

condição - consente, autoriza a doação em caso de 

um acidente e outros que tenham morte cerebral.  

Muitas pessoas têm medo, Senhor Deputado 

Amaro Neto, de tirar órgão de uma pessoa que tem 

condições de sobreviver. Isso não acontecerá, porque 

a morte cerebral é constatada por uma equipe 

multidisciplinar. E morte cerebral é incompatível 

com a vida. Não adianta a família conservar uma 

pessoa que está praticamente morta, que não tem 

mais condições de reviver, chamemos assim, e não 

aproveitar os seus órgãos. 

 

 

O Sr. Amaro Neto - (PPS) - Parabenizo o 

Senhor Deputado Doutor Hércules pela iniciativa e a 

Rosemery não só pela explanação, como também 

pelo trabalho executado nesse núcleo. Como é 

importante mobilizar a sociedade! Assim como o 

Senhor Deputado Sergio Majeski falou de fazer esse 

movimento nas escolas, também temos que mobilizar 

a sociedade.  

Parabenizo mais uma vez V. Ex.ª, que 

solicitou que a TV Ales se engaje em uma campanha 

desenvolvida pela emissora de TV na qual trabalho e 

onde fizemos uma campanha há algum tempo. Vimos 

como o veículo de comunicação pode ajudar a 

sociedade em temas como esse. 

Em 2012, zeramos o Banco de Córnea em um 

trabalho executado com o Banco de Olhos, com ajuda 

da emissora de televisão, o que mostra que quando 

mobilizamos a sociedade com campanhas e ações 

como essa, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

conseguimos trazer um alento para questões tão 

importantes como a doação de órgãos. 

 

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - 
Obrigado, Senhor Deputado, inclusive já agradeci à 

Rede Vitória, porque nenhum canal de TV está 

fazendo um trabalho tão maravilhoso de 

conscientização de doação de órgãos quanto a TV 

Vitória.  

Falarei devagar, sinto muito, pois tem muita 

gente morrendo por falta de um órgão que está sendo 

jogado debaixo do chão, e podemos ficar aqui até 

mais tarde para fazermos a sessão extraordinária. 

Peço a paciência dos colegas, pois estamos querendo 

salvar vidas, só isso, mais nada! 

Parabenizamos a Rosemery pelo trabalho. A 

Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de 

Saúde, fez também parceria com o Shopping Vitória 

e na sexta-feira, quando tem um movimento muito 

bom, faremos uma campanha com relação ao 

combate ao tabagismo. 

Rosemery, no dia 20, domingo, o Hospital 

Evangélico fará uma caminhada na Praia da Costa; e 

no dia 27, domingo também, faremos outra do píer de 

Iemanjá até o Clube dos Oficiais. Para que, talvez, 

algumas pessoas se animem, lembro que ao final 

sortearemos uma bicicleta e também distribuiremos 

mudas de plantas frutíferas. 

Não estou com pressa de falar, porque fui o 

segundo que cheguei a este plenário hoje.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Dona Rosemery Erlacher, 

muito obrigado pela apresentação. Parabéns. Que 

Deus proteja tanto V. S.
a
 como toda a sua equipe!  

Parabéns, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

pela lembrança e pela campanha. 

 

 

A SR.ª ROSEMERY ERLACHER - 

Obrigada. (Muito bem!) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Nada mais havendo a tratar, 

vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, 

convoco os Senhores Deputados para a próxima, 

extraordinária, hoje, às 16h10min, para a qual 

designo  

 

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 358/2015. 

Está encerrada a sessão. 

 

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas dez 

minutos.  

 

*De acordo com o registrado no painel 
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eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 

os Senhores Deputados Bruno Lamas e Sandro 

Locutor.   

 

 

 

OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 1.º DE 

SETEMBRO 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, Amaro Neto, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Edson Magalhães, 

Eliana Dadalto, Erick Musso, Freitas, 

Guerino Zanon, Hudson Leal, Janete de Sá, 

Luzia Toledo, Padre Honório, Sergio Majeski 

e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(A convite do Presidente, assume a 

2.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Doutor Hércules)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor Deputado 

Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Salmos, 1:1)  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Da Vitória e Nunes) 

 

 O SR. NUNES - (PT) - Senhor Presidente, 

pela ordem! Como Líder da bancada do Partido dos 

Trabalhadores, gostaria de indicar o meu nome para 

compor a Comissão Especial que irá investigar a 

atuação e o funcionamento do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo. Estou colocando o meu 

nome à disposição como efetivo e o nome do Senhor 

Deputado Padre Honório como suplente. Obrigado.    

   

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Está registrado. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de V. 

Ex.ª, proferido em sessão anterior, ao Projeto de Lei 

n.º 349/2015, de minha autoria, para audiência do 

Plenário.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro o pedido de recurso.  

À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da septuagésima oitava sessão 

ordinária, realizada em 1.º de setembro de 2015. 

(Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Comparece e assume a 1.ª Secretaria 

o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO  - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, não há 

Expediente a ser lido. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto, 

Gildevan Fernandes, Raquel Lessa e 

Rodrigo Coelho)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Não havendo Expediente a ser 

lido, passa-se à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 358/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 222/2015, que introduz 

alterações relativas à Lei n.º 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, referentes ao estorno de 

créditos tributários escriturados, referentes ao 

diferencial de alíquotas devido por 

estabelecimentos industriais cujo objetivo seja a 

exploração ou a produção de petróleo ou gás 

natural. Publicado no DPL de 1.º de setembro de 

2015. 

 Concedo a palavra a 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, Raquel Lessa, Janete 

de Sá, Eliana Dadalto e Doutor Rafael Favatto.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV- 
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Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 358/2015, de autoria do 

Governo do Estado, que introduz alterações na Lei n.º 

7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 

o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação  ICMS, referentes ao estorno de 

créditos tributários escriturados, referentes ao 

diferencial de alíquotas devido por 

estabelecimentos industriais cujo objetivo seja a 

exploração ou a produção de petróleo ou gás 

natural. 

A Mensagem n.º 222/2015, do Senhor 

Governador do Estado, diz: 

 

Encaminho ao exame dessa Casa 

de Leis o incluso Projeto de Lei que 

versa sobre alterações relativas à 

Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 

2001, que dispõe sobre o Imposto 

sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS. 

 

A proposta encaminhada a essa 

Assembleia Legislativa tem por 

finalidade regular o disposto no 

Convênio ICMS 90/2015, que 

autoriza a não exigência de estorno 

de créditos tributários 

escriturados,  referentes ao 

diferencial de alíquotas devido por 

estabelecimentos industriais cujo 

objetivo seja a exploração ou a 

produção de petróleo ou gás 

natural no território deste Estado, 

decorrentes de operações 

interestaduais de aquisição de 

bens destinados ao ativo 

imobilizado. 

Assim, Senhor Presidente e 

ilustres Pares, encareço a 

acolhida ao Projeto de Lei anexo. 

 

Subscreve esta mensagem o Governador 

Paulo Hartung.  

Senhor Presidente, a presente matéria 

permitirá ao Estado do Espírito Santo o 

recebimento estimado de trezentos e cinquenta 

milhões de reais. Vinte e cinco por cento desse 

recurso serão destinados aos municípios. É um 

aporte de recursos, é uma receita importante num 

momento em que há queda de receita no Estado, 

mas que, com ações eficientes, com ajustes e 

ações de austeridade, o Estado tem conseguido 

tocar muito bem a administração pública estadual. 

Infelizmente temos uma situação mais caótica nos 

municípios do estado do Estado do Espírito Santo 

e esses recursos têm importância muito maior para 

os municípios com dificuldade de cumprir seus 

compromissos.  

Ao propor este projeto, o Governo está 

resolvendo uma situação. Até julho de 2012, 

algumas empresas tinham entendimento diferente 

do Estado. Recolhiam ICMS com pressupostos de 

que tinham créditos de ICMS a partir dos 

investimentos imobilizados. O Estado entendia 

diferente e autuava a empresa. As empresas 

entravam com recursos, mas desde julho de 2012 

esses recursos não foram julgados.  

O Convênio 90/2015 envolve o ministro 

Joaquim Levy e todos os secretários da Fazenda 

dos Estados, por meio do Confaz. Apenas os 

Estados de Mato Grosso e Espírito ainda não 

aderiram a esse convênio, mas, a partir de agora, 

está aderindo a esse convênio, passando a ter o 

mesmo entendimento dessas empresas.  

O que ocorre? O Estado receberá os 

trezentos e cinquenta milhões de reais, conforme 

seu entendimento, e os recursos não julgados é 

que não serão recebidos. Dessa forma, o Espírito 

Santo dá um passo na organização das suas 

finanças muito grande, resolve uma pendência de 

entendimentos e, ao mesmo tempo, por meio 

desses recursos, certamente poderemos dar um 

socorro importante aos municípios do estado do 

Espírito Santo, muitos até com dificuldade até de 

pagar pessoal e outras despesas.  

Dessa forma, nosso parecer é favorável à 

matéria, pela legalidade e pela 

constitucionalidade.   

Devolvo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, deputado atuante, liderança 

política do sul do Espírito Santo, que conduz tão 

bem os trabalhos na Comissão de Justiça, que 

também tem conhecimento contábil, por sua 

própria formação, e está preparado para dar as 

informações que se fizerem necessárias. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Em discussão o 

parecer. (Pausa)  

 

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

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE  DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) -  Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - 

(PSD - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão de 
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Justiça, hoje votamos o regime de urgência para 

essa matéria. Quero até justificar que sempre sou 

a favor de regime de urgência. Acho que não é 

justificativa nenhuma alegarem falta de tempo ou 

falta de momento para se discutir uma matéria que 

esteja em regime de urgência no mesmo dia. 

Quem não gosta muito de regime de urgência é o 

líder do Governo. S. Ex.ª só gosta de regime de 

urgência a seu favor, mas quando é a favor dos 

deputados, sempre é contra. Por isso, votei a favor 

do regime de urgência.  

Essa matéria cuida de um assunto, como 

dizia ao Senhor Deputado Marcelo Santos, que 

não se tem como ficar contra em função de que, 

nós, que estamos presidindo a CPI da Sonegação, 

evidentemente devíamos merecer o mérito desse 

acordo. Porque foi por meio da CPI da Sonegação, 

que pediu profissionais para atuar junto com a 

comissão e isso foi negado, pois parte dos 

Senhores Deputados entende que não se pode 

criar cargos para viabilizar a possibilidade de 

haver técnicos comprovadamente entendidos em 

arrecadação. Mas a CPI está viabilizando a 

possibilidade de o Estado receber trezentos 

milhões de reais, fruto da sonegação da Petrobras, 

em que estamos batendo permanentemente.  

Outros acordos foram propostos pela 

Samarco, pela famigerada Vale. Elas terão que 

chegar a um acordo para saírem dessa dívida, senão 

serão expostos, como já estão sendo pela comissão. 

Eles estão hoje com o nome no Brasil inteiro, 

principalmente na internet, como maus pagadores do 

Espírito Santo, por isso estão correndo para receber. 

 Essa matéria autoriza o Governo a promover 

acordo administrativo. Esse é um acordo que todos os 

governos, federal e estadual, fazem com aqueles que 

têm dívidas fiscais com o Estado.  

 O Ministério Público Estadual já tem um 

setor - não me recordo agora o nome do promotor - 

que está fazendo um brilhante trabalho de conseguir 

fazer esses acordos com as empresas antes de as 

ações serem ajuizadas. O Estado tem recebido vários 

valores importantes já desse acordo proposto.  

 Existe também outra lei, aprovada por esta 

Casa, que estamos nos debatendo para tirá-la do 

mundo jurídico, que é aquela que autoriza a 

Procuradoria do Estado a fazer acordos como esse 

que o Governador está querendo. Só que aqui o 

Governo não levará dez por cento para fazer esse 

acordo. Os procuradores levam dez por cento de 

sucumbência, de forma ilegal, para fazer esses 

acordos. Isso não é novidade no Estado.  

 Essa matéria tem que ser vista como um 

sucesso da máquina administrativa de receber aquilo 

que as empresas, entre aspas, que se dizem 

importantes, sonegam descaradamente, seus impostos 

e sua contribuição, que teriam que ser feitos ao 

Estado.  

 Comenta-se que a dívida é de setecentos 

milhões, mas o Governo fará um acordo de trezentos. 

Mas acordo é exatamente a compreensão do que é 

cobrado com a capacidade de pagamento que, no 

acordo, pode-se tirar juros, correção. É evidente que 

não tem que se dizer que a dívida é de setecentos e 

que teria que pagar setecentos. Esse lançamento é em 

cima de valores fiscais acometidos de juros e 

correção. Na hora da composição do acordo, é mais 

inteligente tirar os juros e a correção. Aprovamos 

matéria do Refis, que é a mesma coisa dessa 

autorização que está sendo dada ao Governador.  

 Só queria propor ao ilustre Senhor Presidente 

da Comissão de Justiça que acrescesse a essa matéria 

- não sou da comissão, mas faço apenas uma sugestão 

- um artigo que dissesse que todos esses acordos que 

estamos autorizando o Governo do Estado a fazer 

fossem encaminhados à Comissão de Finanças, para 

conhecimento desta Casa. Sugiro que os acordos que 

forem fechados sejam encaminhados a esta 

Assembleia Legislativa via Comissão de Finanças, 

para que a Casa possa tomar ciência oficial de onde 

foi feito o acordo e de como ele foi feito. Como o 

acordo será público, uma vez que tem que ser 

homologado, não haverá nenhum problema de ser 

encaminhado a esta Casa. Essa é apenas uma 

sugestão de emenda que gostaria de propor aos 

membros da Comissão de Justiça. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Erick Musso.  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e senhores membros 

da Comissão de Justiça, boa-tarde a todos os colegas 

e ao público que nos assiste.  

Muito já se falou hoje sobre esse projeto, 

Senhor Presidente. Temos que parabenizar o Governo 

do Estado e esta Casa, que de forma atuante, com a 

sua CPI, com os membros e com todos os 

Parlamentares, está conseguindo jogar para dentro 

dos cofres públicos mais de trezentos milhões de 

reais.  

Na verdade, aderindo ao programa, ao 

Confaz, vinte e cinco Estados do Brasil já aderiram e 

faltavam somente os Estados do Espírito Santo e de 

Mato Grosso a aderirem. Foi feito um acordo com o 

ministro Joaquim Levy, assinado por todos os 

secretários estaduais de Fazenda do Brasil para jogar 

esse dinheiro para dentro dos cofres públicos, 

dinheiro que entrará nas prefeituras e aumentará a 

receita corrente líquida, desafogando a situação dos 

prefeitos quanto à folha de pessoal, que na sua 



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de setembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 95 

maioria está engasgada. Há diferença entre lutarmos 

para desafogarmos a situação dos prefeitos e 

colocarmos dinheiro para dentro do caixa do Estado e 

quase quatrocentos milhões de reais em um momento 

de crise, um momento de turbulência, e jogar para 

cima do Governo do Estado que está querendo  

 

beneficiar empresa A ou B ou querendo beneficiar a 

empresas sonegadoras, é de uma irresponsabilidade 

tamanha.  

O Governo do Estado age com legitimidade, 

com responsabilidade e esta Casa não é diferente, 

com todos os colegas deputados e deputadas que têm 

lado a lado lutado para que passemos por este 

momento difícil. 

Senhores Deputados Da Vitória e Edson 

Magalhães, esse é um projeto com o qual daremos 

mais um passo no sentido de avanço, passando por 

esses momentos difíceis. Não podemos misturar as 

coisas. Não podemos dizer que uma ação conjunta, 

brilhante da Assembleia Legislativa e do Governo do 

Estado, na pessoa do governador Paulo Hartung, se 

transforme mediante a fala de alguns querendo 

desqualificar esse trabalho íntegro, dizendo que estão 

beneficiando a empresas A ou B ou beneficiando a 

empresas sonegadoras deste País. 

Parabenizo esta Assembleia Legislativa, os 

membros da CPI da Sonegação, o governador Paulo 

Hartung e toda a equipe do Governo do Estado. Estou 

a favor do projeto porque tenho convicção plena de 

que não só estamos ajudando o Governo do Estado 

neste momento de crise, mas ajudaremos os setenta e 

oito municípios deste Estado, que estão passando por 

momentos de dificuldade, a conseguirem aumentar 

sua corrente receita líquida e aliviar sua folha de 

pessoal para que possam viver dias melhores no ano 

de 2016. Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Senhor Deputado 

Sergio Majeski, os Senhores Deputados Marcelo 

Santos e Da Vitória estão na fila para discutirem o 

parecer. Logicamente, o próximo será V. Ex.ª. 

 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - 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 Justiça, 

inicialmente agradeço ao Senhor Deputado Sergio 

Majeski a atenção e porque me cedeu esse tempo 

para que eu possa falar, burlando, assim, a ordem.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Senhor Deputado 

Marcelo Santos, solicito a  V. Ex.ª que registre sua 

presença no painel eletrônico nesta sessão 

extraordinária para que V. Ex.ª possa fazer uso da 

palavra na Comissão de Justiça. Muito obrigado. 

(Pausa) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcelo Santos) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, agradeço ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski por me ceder o tempo, após S. Ex.ª 

ter feito o pleito ao Presidente da Comissão de 

Justiça, mas me disse que cederia. S. Ex.ª é muito 

gentil e é um gentleman. 

A Comissão de Justiça não é a comissão de 

mérito e sim a comissão que está analisando o 

aspecto legal da matéria, ou seja, sua 

constitucionalidade; esta comissão é a porta de 

entrada das comissões quando tramita qualquer tipo 

de projeto, seja resolução ou até proposta de emenda 

constitucional. 

Faço coro à grande parte da manifestação 

feita pelo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. Esta 

matéria chega ao Parlamento pela força do trabalho e 

pelo resultado da comissão que investiga a sonegação 

no Espírito Santo. É claro que sobre as empresas de 

exploração de petróleo que estão sendo alcançadas 

não posso alegar que são sonegadoras, até porque 

isso não me compete. Mas esse acordo feito, como 

propõe o Projeto de Lei n.º 358/2015, garantirá uma 

oxigenação nos cofres do Governo do Estado e 

também nos cofres dos municípios.   

Importante momento para chegar um projeto 

dessa monta. Primeiro, quero qualificar como 

principal ator a Assembleia Legislativa. Quem 

assinou o projeto foi o governador Paulo Hartung, a 

iniciativa é de S. Ex.ª e só compete a S. Ex.ª. Mas na 

justificativa deveria constar que o trabalho eficaz da 

comissão que investiga a sonegação culminou nessa 

iniciativa de apresentar a esta Casa esse projeto que 

garantirá a entrada nos cofres públicos de milhões de 

reais e parte desse recurso chegará aos cofres dos 

municípios, que hoje estão necessitados, diante de 

uma crise que ronda o mundo, o país e os demais 

municípios.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, Presidente 

da Comissão de Justiça, a minha manifestação é 

também para sugerir que tenhamos essa emenda 

apresentada pelo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que encaminha à Assembleia Legislativa todo 
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o acordo feito para tomarmos conhecimento, 

independente da publicação no Diário Oficial. Acho 

que isso dará transparência e reconhecimento da 

importância do papel da Assembleia Legislativa neste 

Estado. 

 É o que gostaria de discutir nesta tarde. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Da Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e senhores membros 

da Comissão de Justiça, agradeço a V. Ex.ª por 

deferir o Regimento Interno nos dando a 

oportunidade de manifestar sobre esse projeto em um 

momento em que estamos discutindo a sua 

aprovação.  

O Senhor Deputado Euclério Sampaio está 

preocupado se eu vou fazer alguma referência à 

liderança do PDT. V. Ex.ª lidera bem, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, ainda mais quando está 

tranquilo assim.  

Falarei sobre o projeto. Não poderia deixar 

de assomar à tribuna neste momento para discutir 

esse projeto, até porque questionamos 

constantemente no período preliminar a essa votação, 

principalmente com relação ao pedido de urgência e à 

votação para uma sessão extraordinária, a finalidade 

do dia, para quem não assistiu a sessão até agora, os 

telespectadores que nos assistem pela TV Ales, é a 

votação desse projeto.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que lidera 

a Comissão de Justiça que é a comissão mais 

importante desta Casa, quero, primeiro, ressaltar a 

habilidade de V. Ex.ª, pois, há pouco, V. Ex.ª teve 

paciência, mesmo diante desta Casa sendo exercitada 

e do contraditório do Senhor Deputado Doutor 

Hércules que estava com uma convidada para a 

Tribuna Popular, mas V. Ex.ª nos deu a oportunidade 

de repassar as informações detalhadas que recebeu da 

Senhora Ana Paula Vescovi, secretária de Estado da 

Fazenda. O ex-deputado estadual e chefe da Casa 

Civil, senhor Paulo Roberto, fez um contato 

telefônico, conversou comigo para explicar 

rapidamente e também enviou mensagens 

informando do que se trata esse projeto.  

Senhor Presidente, tenho humildade para 

falar novamente - se alguém conhecia o projeto, 

Senhor Deputado Nunes - que eu não conhecia o 

projeto. E no curto espaço de tempo, talvez, não 

poderia proferir o meu voto e explicar porque votei. 

Confesso que outros projetos já votei sem saber a 

importância deles. Isso já aconteceu com várias 

pessoas, talvez alguém possa não vir à tribuna e falar 

que já votou sem saber a profundidade do projeto.  

Há pouco, antes do Senhor Deputado 

Marcelo Santos, que também passou a sua 

interpretação, o Senhor Deputado Erick Musso foi 

abordado por mim e também não tinha as 

informações que apresentou nesta tribuna. O Senhor 

Deputado Guerino Zanon agora conhece o projeto e 

outros Deputados.  

Tentei buscar com cada um, mas, neste curto 

espaço de tempo, estamos votando, até com a aula do 

ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que com muita 

segurança falou da importância desse projeto. Mas eu 

já tinha algumas informações repassadas pela manhã 

por prefeitos com quem tenho relação direta, que 

estão ansiosos com essa mensagem do governo que 

trata da Lei n.º 7.000 de 27 de dezembro de 2001, que 

dispõe sobre ICMS, e cada um deles tem a 

oportunidade de receber seus vinte e cinco por cento, 

no que tange à sua cota. 

Isso vai direto da negociação, e tem que 

haver a negociação. Não é por ser serviço público 

que não tem que negociar. O inadimplente busca 

alternativa para sair da multa e dos juros, para pagar 

seus impostos, talvez não tenha possibilidade. E 

quando o Estado negocia, o governo mostra 

dinamismo. Estamos sendo conduzido por um 

economista, o governador Paulo Hartung, que tem 

nosso apoio. Votarei no projeto convicto de sua 

importância para o momento. 

Esta Casa às vezes não tem a possibilidade de 

fazer a iniciativa dos projetos e não somos gestores 

que executam o orçamento, mas sem esta Casa 

nenhum orçamento pode ser executado, porque é 

quem chancela com o aval da sociedade capixaba, 

por meio do nosso voto. 

Portanto, todos que defenderam a 

importância do parlamento, do Presidente a cada um 

dos Senhores Deputados, compreendo profundamente 

que estamos cada vez mais maduros em relação à 

nossa representatividade. 

Esse projeto hoje mostra que foi um bom 

exercício. Se não tivesse acontecido algum 

questionamento, talvez não teríamos dado a 

oportunidade ao governo, à Mesa Diretora e às duas 

comissões, extremamente importantes, que tratam da 

legalidade e da repercussão financeira, as Comissões 

de Justiça e de Finanças, de fazer um debate com o 

Plenário, com os Parlamentares, para que esse 

exercício fosse reduzido da discussão e do 

questionamento. 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, 

aproveite este debate que tivemos, com a liderança 

desta Comissão tão importante, para dar oportunidade 

aos Parlamentares que precisam proferir seu voto e 

termos uma condição melhor de entendimento das 
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matérias que chegam a esta Casa. Muito obrigado! 

(Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Bruno Lamas) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, fui contra tanto ao 

regime de urgência quanto à realização desta sessão 

extraordinária e me justifiquei muito bem. 

Não se trata de desqualificar qualquer tipo de 

acordo ou governo. Tenho dito várias vezes que não 

tenho essa preocupação, a questão de um Parlamentar 

não deveria ser a preocupação se está agradando ou 

não ao governo, mas se está exercendo seu papel de 

discutir e questionar. 

Já entendo que o Estado vai receber milhões, 

que é um acordo e o momento é difícil. Até agora 

ninguém falou exatamente de quanto dinheiro 

estamos falando, qual o montante da dívida 

negociada, o que vamos receber, o que deixaremos de 

receber. Isso não ficou claro, ninguém explicou até 

agora. 

Continuo dizendo o que falei desde o 

começo. Acho que acordos são necessários, mas que 

tipo de acordos? Mais uma vez não estaríamos 

prestigiando aqueles que deixaram de pagar aos 

cofres públicos? Não estamos falando, obviamente, 

do seu Manoel da padaria ou do seu Zé da mercearia, 

estamos falando de gigantescas empresas, que 

poderiam muito bem ter saldados esses 

compromissos em tempo hábil e não ter um acúmulo 

de dívida, em termos tributários, com o Estado. 

Então, o que precisamos saber, em primeira 

mão, é de quanto estamos falando e como é esse 

acordo. Do que o Estado está abrindo mão? Ou se 

não está, não está abrindo mão de quê? Pelo o que 

entendo da lei, não sou um tributarista, mas o que 

entendo é que isso dá margem para rolar, terá o 

perdão de juros e não sei mais o quê de 2012 para cá 

e, depois, ainda jogar, se caso for, o restante no refis 

para pagar ao Deus-dará. 

 Se nós vivemos um momento de penúria, 

precisamos do dinheiro, não é usando de expressões, 

como melhor um na mão do que dois voando e não 

sei mais o quê, que se resolvem os casos. Estamos 

falando do dinheiro do povo, do dinheiro da 

população. É disso que estamos falando.  

 Só esta semana, o Estado fechou sessenta 

turmas, que eu tenho conhecimento. Deve ter sido o 

dobro disso, mas o que tenho conhecimento, sessenta 

turmas de ensino médio foram fechadas esta semana 

em nome de uma pseudoeconomia e sabendo-se que 

isso gera um prejuízo imenso no futuro dessas 

crianças. 

 Então, se essa situação do Estado é tão 

penosa assim, como abrir mão de receber bilhões em 

troca de milhões? Será que não estamos recebendo 

setecentos milhões, ou seja lá quanto, e deixando ao 

Deus-dará que sonegadores fiquem com o restante do 

dinheiro do povo? Porque esses benefícios 

normalmente não são concedidos a pequenas 

empresas. 

 Então, para este deputado, continua não 

estando claro, prezo muito as explicações daqueles 

que vieram, as explicações do Líder do Governo e 

tudo mais, mas, para este deputado, continua não 

ficando claro exatamente quanto o Estado está 

perdendo nessa jogada e o quanto isso interessa 

efetivamente ao Estado não só neste momento, mas 

no futuro. 

 É claro que agora os prefeitos começam a 

pressionar os deputados para que votem a favor, 

porque está todo mundo com a corda no pescoço. 

Agora, não é dessa forma que creio que iremos 

resolver qualquer tipo de problema no Estado.  

Continuo com a minha posição. Sou contrário 

à própria realização desta sessão extraordinária e à 

rapidez com que isso está sendo discutido. E a minha 

dúvida permanece: qual é o montante de que estamos 

falando? Até agora, isso não ficou claro. (Muito 

bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Passo a presidência 

dos trabalhos à Senhora Deputada Janete de Sá, e 

peço a palavra para discutir o parecer. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Assumo a presidência 

dos trabalhos neste momento, e concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta e senhores 

membros da Comissão de Justiça, sobretudo a partir 

das falas do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e 

do Senhor Deputado Sergio Majeski, como estamos 

no debate e V. Ex.ª, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, disse que não entendeu, cabe-me a tentativa 

de convencê-lo ou de, pelo menos, tentar esclarecer o 

que está acontecendo. Venho a esta tribuna para 

colocar os seguintes pontos: 

Primeiro, tecnicamente, não se trata de 

sonegação e nem se trata de renúncia de receita. 

Explico por quê. Nas operações de ICMS, quando a 

empresa adquire um produto, ela tem um crédito de 
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ICMS no percentual que cabe na legislação, Senhor 

Deputado Da Vitória. Quando a aquisição do produto 

é dentro do estado, o crédito é de dezessete por cento. 

Quando o produto é comprado de outro estado, o 

crédito é de sete por cento. Quando essa mesma 

empresa vende o produto, paga um débito. Se for 

para dentro do estado, de dezessete por cento; se for 

para fora do estado, de doze por cento. 

O que acontece? Comprou mercadoria dentro 

do estado, vendeu dentro do estado? Tem um crédito 

de dezessete ou um débito de dezessete por cento. 

Logo, o valor do imposto é sobre o valor adicionado, 

o lucro que é colocado sobre a mercadoria na sua 

venda, na sua transação. Por isso que é imposto de 

circulação de mercadorias, 

pois tributa a circulação da mercadoria. 

O projeto em questão trata da aquisição de 

mercadorias para o ativo imobilizado das empresas, 

que é aquele que se torna bem no patrimônio da 

empresa. É uma máquina, um equipamento para 

investimento que se torna patrimônio da empresa, ou 

seja, não tem a destinação final da mercadoria. 

O que acontece? O Estado do Espírito Santo 

entende que a empresa é devedora dos dezessete por 

cento da circulação de mercadorias, apesar de não 

vendê-la, mas não reconhecia, até este momento, o 

crédito de sete por cento. Por que falo de sete por 

cento? Porque falamos de operações interestaduais, 

logo, a compra de equipamentos de outro Estado gera 

um crédito de sete por cento. O Estado não 

reconhecia esse crédito por parte das empresas. 

Como no processo de apuração do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços o crédito é 

abatido do valor devido do imposto, logo, as 

empresas recolhiam esse imposto utilizando o 

crédito. 

A Secretaria de Estado de Fazenda, a partir 

disso, comunicava a incorreção, porque não 

oportunizava o entendimento com as empresas para 

essa cobrança, levando em consideração o crédito de 

sete por cento na compra da mercadoria. Desse 

modo, não havendo recolhimento da parcela que a 

empresa entendeu ter de crédito, abatendo esse valor 

do valor devido no Imposto de Circulação de 

Mercadorias, o Estado autuava essas empresas, 

emitia uma multa a essas empresas. 

Acontece que as multas até o dia 1.º de julho 

foram todas judicializadas e tiveram decisão em 

primeira instância, Senhor Deputado Freitas. Todas 

estão em recurso, podendo ser deferido o recurso ou 

não.  

Ao assinar o acordo, o Convênio ICMS n.º 

90, de 18 de agosto de 2015, o Estado do Espírito 

Santo, que junto com o Mato Grosso do Sul era o 

único estado com esse entendimento - que expliquei 

desta tribuna - de não reconhecer o crédito de ICMS 

nas mercadorias adquiridas para o ativo imobilizado, 

passou a reconhecer o crédito nessas mercadorias. 

Como os autos de infração de 1.º de julho de 

2012 até a data de hoje não foram judicializados, 

serão, no acordo, não judicializados, porque será 

adotado o entendimento do crédito do ICMS pela 

compra do ativo imobilizado na operação de 

circulação de mercadoria. Desse modo, deste 

momento em diante seguirá o entendimento de que o 

produto do ICMS recolhido ao longo desse tempo 

passa a ter, pelo Estado, o mesmo entendimento que 

tinham as empresas. 

Portanto, não há o que renunciar de maneira 

fiscal e não há sonegação porque havia um 

entendimento questionado. Assim, tecnicamente não 

havia sonegação, o que não tira o mérito desta Casa e 

da CPI da Sonegação por conta de estimular esse 

debate. 

Neste momento, como as empresas acordam 

com o Estado o pagamento daquilo que foi 

judicializado e tem decisão em primeira instância, 

mas que ainda cabe recurso, colocaríamos de maneira 

mais veloz para os cofres do Estado do Espírito Santo 

o valor desses autos de infração. 

Percebam, não se trata de imposto, porque o 

imposto já foi recolhido, mas na interpretação do 

Estado àquela época, foi recolhido de maneira 

incorreta porque as empresas levavam em 

consideração o crédito, o que o Estado não 

reconhecia. 

O que há, na verdade, é um entendimento 

novo sobre a legislação, assinado em convênio com o 

Confaz. Todos os Estados do Brasil foram unânimes 

na celebração do convênio e somente o Estado do 

Mato Grosso do Sul, que pode tomar essa decisão 

posteriormente, ainda não aderiu ao convênio. 

Portanto, tecnicamente, não há sonegação, e 

tecnicamente não há renúncia de receitas. Mas há, 

por esse instrumento, arrecadação de maneira 

imediata pelo Estado de um valor aproximado de 

trezentos e cinquenta milhões. Por que isso é 

importante? Porque isso entra no tesouro do Estado 

como receita de ICMS, o que permite que o Estado 

faça o rateio constitucional dos vinte e cinco por 

cento que cabem aos municípios capixabas.  

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

como estamos passando por um momento de 

instabilidade na economia, como estamos passando 

por um momento de penúria dos municípios, como 

estamos passando por um momento em que a 

organização financeira e orçamentária é importante e 

um recurso como esse será significativo, peço, sim, 

para que votemos hoje este projeto, porque ele 

demonstra compromisso com o Estado. Porque, se é 

compromisso fazer o debate, também é compromisso, 

de posse das informações geradas pelo projeto, que 

possamos fazer o voto desse projeto. É o que rogo a 

cada um dos Deputados.  

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Erick Musso. 

 

 O Sr. Erick Musso - (PP) - Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, primeiramente parabenizo 

V. Ex.ª pela fala, altamente técnica e explicativa, que 
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sana, se não a totalidade, a maioria das dúvidas.  

 Para complementar a fala de V. Ex.ª, foi 

levantada a questão do porquê de não abrir os valores 

do que está sendo, do que está deixando de ser. Na 

verdade, o Ministério Público faz esse 

acompanhamento, porque corre em segredo de 

Justiça, por ser uma empresa de ações e por não 

poder declarar esses valores, a não ser que seja de 

forma oficial, como foi feito por quebra de sigilo pela 

CPI, de forma oficial, para obter os valores, ou pelo 

Ministério Público, que é encarregado e tem a 

competência de acompanhar esses valores. Então, só 

para completar a fala de V. Ex.ª, não há nada 

obscuro, nada escondido. É só mesmo a título da 

legislação federal. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Senhor Deputado Sergio Majeski, concedo um aparte 

a V. Ex.ª.  

 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, o Senhor Deputado Erick 

Musso disse que os valores não foram abertos porque 

corre em segredo de Justiça. Isso me deixa ainda 

menos tranquilo, por ser segredo de Justiça e de qual 

montante estamos falando.  

 V. Ex.ª diz que não há renúncia fiscal, não há 

renúncia de tributo. Concordo. Mas pode haver uma 

renúncia imensa do dinheiro público, porque é 

dinheiro público. Não interessa se é tributo, não 

interessa o que é, é um dinheiro que cabe aos cofres 

públicos.   

Não tenho o conhecimento técnico de V. 

Ex.ª, mas várias empresas pagaram do jeito que tinha 

que ser pago. O Parágrafo Único, inciso II, diz 

claramente que o benefício concedido com base nesse 

convênio não confere qualquer direito a restituição ou 

compensação de importância já paga ou compensada 

anteriormente. Para deixar claro que isso é só para 

quem não cumpriu com o seu dever. 

Outra coisa, não é uma questão tão fácil de 

entender. Talvez seja para V. Ex.ª que tem um 

conhecimento tributário de todas essas causas, mas s 

ou leigo no assunto. Então, mais um motivo para que 

não estivéssemos aqui votando no mesmo dia em que 

entrou na pauta, como disse no começo.  

Fui contra o regime de urgência e achei 

absurdo o fato de se realizar uma sessão para votar 

algo que não é simples quanto parece, simplesmente 

pelo fato de que vamos receber, então está ótimo, 

porque estamos numa situação difícil. Isso precisa ser 

visto de uma forma minuciosa, de tal forma que não 

reste a menor dúvida. Apesar da sua explicação 

técnica, entendi uma parte apenas do que V. Ex.ª 

falou, porque eu precisaria de tempo para me 

debruçar sobre isso para entender claramente o que 

significa, porque ainda não entendi claramente. 

Desculpe a ignorância, mas não sou tributarista. Não 

tenho a menor obrigação de entender profundamente 

disso. Então, este seria mais um motivo para este 

projeto tramitar na forma regimental, com os prazos 

para as Comissões, de tal forma que houvesse tempo 

para entendermos minuciosamente do que isso trata. 

Porque a mim parece que, apesar do dinheiro que vai 

entrar, o Estado tem mais a perder do que a ganhar.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Está encerrado o prazo. 

Concedo um minuto para V. Ex.ª finalizar.  

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Peço 

benevolência só para responder ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, se não houver oposição dos pares, 

porque acho importante para o entendimento 

coletivo.  

 Tenho convicção, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, de que V. Ex.ª está equivocado quando fala 

em abrir mão do dinheiro público. Na verdade, 

estamos abrindo mão da possibilidade de perder, se 

olharmos por esse prisma. Porque nem judicializado 

foi ainda. Teríamos anos e anos a fio para poder 

receber uma multa. Não é tributo, é multa. Então, 

estamos com isso recebendo multas. Não estamos 

recebendo imposto novo, estamos recebendo multa.  

Senhor Deputado Dary Pagung, poderíamos 

não receber nem a possível multa que foi recolhida, 

nem a que tinha sido judicializada em primeira 

instância. Então, acredito que esse entendimento está 

equivocado. Respeito à posição de V. Ex.ª, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, mas entendo que está 

equivocado.  

 Defendo a votação hoje porque, em alguns 

momentos, a urgência nos chama à atenção, nos 

chama ao compromisso. E defendo que possamos 

votar esse projeto hoje. 

Tentei, com os argumentos que tinha, 

esclarecer aos nobres colegas, para lhes dar 

segurança ao votar. (Muito bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Devolvo a Presidência 

da Comissão de Justiça ao Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Assumo a 

Presidência da Comissão de Justiça neste momento, 

para dar continuidade aos trabalhos desta Comissão. 

 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 

 O SR. FREITAS - (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 Freitas. 

  

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente Rodrigo Coelho, que 
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praticamente deu uma aula neste Plenário, e senhores 

membros da Comissão de Justiça, antes desta aula do 

professor Rodrigo Coelho, tive outra aula tanto 

quanto orientadora e esclarecedora da Secretária de 

Estado da Fazenda Ana Paula Vescovi, com a equipe 

que está nesta Casa, no sentido de trazer 

esclarecimentos.  

Discordo do Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho em alguns pontos. Do meu ponto de vista, a 

empresa sonegou porque deixou de pagar, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. Quando a empresa tem 

créditos e também débitos muito maiores do que os 

créditos que possui, e na hora de cumprir os débitos 

utiliza os créditos indevidamente... Porque a regra do 

Estado é e continuará sendo a do entendimento de 

que mesmo para o ativo imobilizado a empresa 

precisa recolher o ICMS e em cima do índice de 

dezessete por cento, e a empresa não o fez, não 

recolheu. A empresa tinha débito e não o recolheu. 

Por que não o recolheu? Porque quando ia pagar os 

débitos, que ela reconhecia como débito, descontava 

desses créditos, que para ela eram créditos, mas não 

eram créditos porque o Estado entende que ela deve. 

Mas a empresa entende que não deve. E o que a 

empresa entende que deve ela ainda desconta 

naqueles créditos que achava que não devia. Então, a 

empresa não pagou, ficou devendo.  

Em função de ficar devendo, o Estado 

observou essa diferença e multou. Uma vez tendo 

multado, ficou valores não recolhidos para o Tesouro. 

O que continuo questionando, e que é outra 

diferença que terei do entendimento de V. Ex.ª, é que 

a empresa deve e deve muito mais do que quer 

recolher. É óbvio que a Petrobras não ficará de uma 

hora para outra, Senhor Deputado Guerino Zanon, 

boazinha, falando: Está bom! Agora vou pagar tudo o 

que devo e pagarei a vista. Lógico que não! Não é 

assim. Se a Petrobras aceitou fazer esse acordo...  

O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos até 

me espanta um pouquinho quando passa a concordar, 

literalmente, com essa situação e fala que é um 

acordo, um acordo, e não busca a palavra. É um 

acordo, sim, de leniência, um termo que está sendo 

muito usado. E o que é um acordo de leniência, ou o 

que vem a ser leniência? Leniência é a tolerância com 

o ilícito, tolerância com o indevido, porque está 

tolerando um setor determinado, Senhor Deputado 

Da Vitória. Está tolerando para um único setor.  

Penso que, assim como essa grande empresa 

do setor de petróleo deixou de recolher desse ativo  

imobilizado, outras indústrias como, por exemplo, 

padarias, que são industrias e que adquiriram 

equipamento para padaria, têm nota fiscal e são 

entendidas como indústrias do mesmo jeito - e delas 

são cobrados dezessete por cento -, não estão 

recebendo esse benefício. 

A indústria de cerâmicas luta com 

dificuldade no estado e não tem esse benefício; as 

sorveterias são indústrias e adquirem um ativo 

imobilizado; as indústrias de móveis adquirem um 

ativo imobilizado e não têm esses benefícios. Esses 

benefícios são exclusivos para um setor.  

 Imagino que é interessante sim porque 

quando o acordo traz recursos para o caixa do 

Tesouro num momento desses, já passo a entender 

que é interessante. 

Disse que votei a favor da tramitação de 

urgência e, assim como o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, com quem concordo plenamente, acho 

que todas as matérias podem tramitar em caráter de 

urgência até porque o relator pode pedir prazo para 

discutir essa matéria. Então, pode tramitar em caráter 

de urgência e votei a favor da tramitação de urgência 

dessa matéria. Imagino também que pela 

complexidade do tema, e acredito que a grande 

maioria de nós ainda não dominou isso, ainda não 

chegou - por mais que eu tenha pedido - o registro da 

totalidade desses débitos, que é o que questiono. O 

que ela quer pagar não é o que ela deve; ela deve 

muito mais.  

Acho que é importante porque coloca 

recursos no caixa do governo do Estado e dos 

municípios, mas fica um pedaço muito grande por 

colocar e que precisávamos saber qual é. E penso que 

deveria dar esse benefício indistintamente e não 

unilateralmente. Muito obrigado! (Muito bem!) 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! O Senhor Deputado Freitas citou o meu nome 

e gostaria de responder S. Ex.ª. 

Senhor Deputado Freitas, o economista do 

PSB que o instruiu fazer o seu discurso, e por isso V. 

Ex.ª achou estranho o meu pronunciamento, sabe que 

o governo passado votou esse tipo de acordo nesta 

Casa. Então, não podemos levar para discussão o que 

interessa ao PSB e ao PMDB. Estou discutindo 

Estado; não estou discutindo futrica.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Concedo a palavra à 

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, inicio agradecendo 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos a 

contribuição.  

Sou sindicalista e já fiz muitos acordos para 

os trabalhadores. Entendo que mais vale um bom 

acordo do que uma pendência judicial ad aeternun. 

Sou favorável termos feito esta sessão extraordinária 
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para votarmos essa questão hoje porque, se 

decidimos pelo acordo, perder tempo significa perder 

dinheiro. Ou seja, já que podemos definir por um 

acordo, quanto mais rápida for nossa votação, quanto 

maior a celeridade neste processo, menos dinheiro 

perdemos. Quanto mais o tempo passa, mais 

perdemos dinheiro nessa questão. 

Não vale a pena essa confusão que tentam 

implantar na cabeça dos deputados desta Casa. A 

questão está clara. O Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho fez uma explicação simples e clara para todos 

nós, que nos permite votar na certeza de que o povo 

do Estado do Espírito Santo não está perdendo nada. 

Por que não está perdendo nada? Estamos num 

momento difícil de nossa economia, passando por 

algumas dificuldades, e a reclamação da população é 

com relação a investimentos na Saúde; na Educação, 

que tanto o Senhor Deputado Sergio Majeski cobra; 

na Segurança... E temos a possibilidade de discutir 

um acordo dentro de uma pendência que pode se 

tornar judicial e ad aeternun; e já há o 

reconhecimento desse crédito em vinte e cinco 

estados brasileiros de. Apenas os estados do Espírito 

Santo e de Mato Grosso do Sul não reconhecem o 

crédito de sete por cento no património imobilizado 

das empresas. E o Espírito Santo, seguindo esse 

entendimento que já ocorre em vinte e cinco estados 

brasileiros, faz o acordo, envolvendo uma negociação 

que não foi judicializada, para que esse recurso, neste 

momento de dificuldade, possa servir  ao povo 

capixaba. É nada mais do que justo. A matéria é 

muito interessante.  

 Conversei com o pessoal do fisco se eles 

concordavam, já que trago nesta a representação dos 

auditores fiscais do Estado, e eles concordam com a 

matéria. Está claro que não há nenhuma sonegação 

por causa desse entendimento e que esses recursos, 

Senhor Deputado Freitas, no momento em que 

precisamos traçar políticas públicas e fortalecer 

setores de fato importantíssimos e vitais para a nossa 

população, são muito salutares.  

É por isso que aprovo o projeto e peço aos 

colegas que votem favoráveis a esse acordo, a esse 

projeto, ainda nesta tarde. Quanto mais tempo passar, 

mais dinheiro perderemos se decidirmos fazer o 

acordo, e tenho a clareza de que devemos fazê-lo. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
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. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - 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, Euclério Sampaio, Luzia Toledo, Hudson 

Leal, Almir Vieira e Freitas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Finanças, prefiro 

ficar com os ensinamentos do Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, porque é dinheiro que entrará em 

um momento que os municípios e o Estado precisam.  

Registro a atuação desta Casa, em especial da 

CPI da Sonegação, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos.  

Todos os Senhores Deputados estão de 

parabéns, bem como o Governo. Todos que se 

pronunciaram favoráveis, os Senhores Deputados 

Rodrigo Coelho, Janete de Sá, Erick Musso, com 

muita propriedade, foram muito felizes porque isso é 

muito bom para o nosso Estado.  

Senhor Presidente, nosso parecer é pela 

aprovação do projeto. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

(Pausa)  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Concedo a palavra ao 
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Senhor Deputado Almir Vieira.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Finanças, não poderia 

perder a oportunidade de discutir matéria de suma 

importância para o Governo e para os municípios 

do nosso Estado, haja vista que tenho por profissão 

a atividade de Agente de Tributos Municipal de 

Cariacica e contador por formação. Depois de 

ouvir a aula dada pelo Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, acredito que ela abriu a mente de muitos 

Senhores Deputados.  

Fui presidente do Conselho de 

Contribuintes do Município de Cariacica e sei que 

essa matéria que hoje se discute é algo normal na 

gestão tributária dos municípios e dos estados, que 

entrem em acordo com as empresas.  

Hoje, no momento de crise em que 

vivemos, as dificuldades financeiras por que 

passam o nosso Estado e nossos municípios, com 

exceção de alguns, só tenho que parabenizar o 

Poder Executivo pelo envio desse projeto de lei  a 

esta Casa e nos propondo a aprová-lo nesta data. 

Digo mais uma vez que esse acordo é normal entre 

as administrações tributárias dos estados e dos 

municípios. 

 Repetirei as palavras da Senhora Deputada 

Janete de Sá: muitas vezes o mau acordo é melhor 

que uma boa briga. Solicito aos nossos pares que 

votem favoravelmente a este projeto. Muito 

Obrigado. (Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço, esses recursos foram julgados 

administrativamente na Secretaria da Fazenda 

(Sefaz) antes de 2012, como o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho explicou muito bem. Esse recurso 

de trezentos e quarenta milhões não é receita 

líquida certa. Se não houver esse acordo poderia 

ser ajuizado na Justiça, Senhor Deputado Freitas. 

De julho de 2012 a setembro de 2015, até a data de 

hoje, a Sefaz não tem lançamento consolidado. 

 Senhor Deputado Erick Musso, é bom 

lembrar que só havia um profissional para apreciar 

esses recursos. Hoje, com apoio desta Casa, como 

apoio da Assembleia Legislativa, a Sefaz conta 

com dez juntas de três membros para julgar esses 

recursos. 

 Senhora Deputada Luzia Toledo, temos a 

convicção de que com o que esta Casa está fazendo 

no dia de hoje, trazendo esses recursos para o 

Estado do Espírito Santo, e além, colocando vinte e 

cinco por centos desses recursos, totalizando 

oitenta milhões para os municípios capixabas, a 

maioria dos prefeitos poderão fechar as contas no 

final do ano. 

 É importante este projeto. Parabenizo o 

Governador Paulo Hartung, a senhora Ana Paula 

Vescovi, secretária da Fazenda, e sua equipe, por 

trazerem este projeto a esta Casa para avalizar o 

Governo do Estado a assinar um acordo. É 

importante sabermos que um recurso que não era 

líquido e certo entrará nos cofres do Governo do 

Estado para nos ajudar na saúde, na educação, na 

segurança, e em tantas outras secretarias do 

Governo do Estado. Parabenizo o Governo do 

Estado e a senhora Ana Paula Vescovi. 

 Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente e senhores membros 

da Comissão de Finanças, minha querida Deputada 

Luzia Toledo está maravilhosamente bonita de azul 

e branco. Mesmo meu time Cruzeiro estando 

capengando no Campeonato Brasileiro, S. Ex.ª está 

bonita de azul e branco. 

Precisava continuar a discussão, até porque 

penso que a matéria convida a ampliar a discussão. 

Vejo referência aos atores que estão discutindo a 

matéria e continuo pensando que essa não seria 

matéria de se discutir em uma única sessão 

extraordinária. Na sessão ordinária não tivemos 

oportunidade de discutir, uma vez que foi pedida 

uma tramitação de urgência, lida no Expediente de 

hoje. Foi pedida e aprovada na sessão ordinária 

uma tramitação de urgência. Foi convocada uma 

sessão extraordinária, que é esta, para discutir e 

entender uma matéria altamente complexa, 

Senhora Deputada Luzia Toledo, e aprová-la ou 

não. Está muito claro que será aprovada, pelos 

convencimentos do debate.  

Não posso deixar de agradecer a 

preocupação da secretária de Fazenda com a sua 

equipe que se colocou de pronto para dar 

esclarecimento, para poder orientar e tirar dúvidas. 

Isso é muito importante, precisamos reconhecer. 

Agradeço à secretária de Fazenda Ana Paula 

Vescovi a presença com a sua equipe. Muito 

solícita em tirar dúvidas. Isso ajuda e ajuda muito. 

Passo a ter o entendimento até em função dos Refis 

que vêm acontecendo.  

Não concordo em hipótese nenhuma com a 

chamada de atenção do meu querido amigo, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, pelo lado 

partidário. Já fiz isso com o presidente e agora faço 

com S. Ex.ª porque neste plenário não tem uma 
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discussão de ideologia partidária. Aqui tem uma 

discussão e um debate. S. Ex.ª é um grande líder 

em fazer debates, para esclarecimento, para chegar 

a uma determinada convergência de ideias, até 

porque somos completamente diferentes, todos 

nós. Acho que a partir das nossas diferenças é que 

crescemos no debate e na construção de unidade.   

Falou-se tanto em unidade neste Estado 

durante doze anos. Vivemos um momento 

extraordinário, construindo essa unidade. Unidade 

política com trinta partidos, com diferentes ideias. 

Mas o que é unidade? Unidade é a construção de 

convergência a partir das nossas diferenças, Senhor 

Deputado Edson Magalhães. Se fosse assim, não se 

buscava unidade na família. E a família que busca, 

debate e constrói a unidade, é duradoura. Agora, a 

família que não tem tolerância para discutir 

diferenças, não prospera, não caminha. Para 

construir unidade precisa de debate, de diálogo. E é 

o que o Estado experimentou durante doze anos. 

Também experimentou o maior desenvolvimento 

com políticas de inclusão social da sua história.  

É obvio que não podemos ficar flertando 

com a indiferença, com a resistência, com a 

intolerância. É nesse sentido que propomos um 

debate naquilo que achamos que tem pelo menos 

condição de ser debatido.  

Foi nesse sentido que acho que precisava 

de mais do que mais de uma sessão, talvez duas ou 

três. Por quê? A proposta está feita, não tem que 

ser selada no afogadilho. É óbvio que é importante 

para o Estado colocar dinheiro para dentro em um 

momento destes. Ninguém tem dúvida. É preciso 

entender que isso atinge os municípios, mexe com 

os cofres de todos os municípios. Vinte e cinco por 

cento dessa receita ou desse prejuízo está atingindo 

os municípios. Uma vez colocado esses 

aproximadamente trezentos e quarenta ou trezentos 

e cinquenta milhões para dentro, vinte e cinco por 

cento serão distribuídos para os municípios.  

É importante. No meu ponto de vista 

continua sendo muito importante. Não acredito que 

nesta sessão saberemos qual é o acordo, quanto que 

era o valor desse passivo, desses créditos que não 

foram recolhidos. De quanto estamos desistindo? 

Quanto é que estamos colocando para dentro? Isso 

não está claro, Senhores Deputados Guerino Zanon 

e Enivaldo dos Anjos.  

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 

Senhor Deputado Freitas, V. Ex.ª me permite um 

aparte? 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Permito.  

 De quanto que o Município de Barra de 

São Francisco abre mão? Sabemos que de trezentos 

e quarenta milhões de reais, que acho que é, não 

está claro, não tem isso escrito em nenhum lugar. 

Acreditamos que são trezentos e quarenta, e desses, 

vinte e cinco por cento serão distribuídos para os 

municípios. Vai entrar dinheiro, mas quanto está 

deixando de entrar?  

 Isso que era importante ter no projeto, mas 

não tem. 

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

  

 O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 

Senhor Deputado, é conhecido de toda a população 

que a negociação de valores de dívida só pode ser 

feita entre credor e devedor. Os bancos não oficiais 

fazem acordos com os devedores de débitos com 

desconto de noventa por cento do valor e fazem 

isso porque a diretoria se reúne e decide. Os 

bancos oficiais, por isso a maioria acabou, não 

podem fazer esse acordo porque, quando fazem, 

fica logo a dúvida de que quem fez o acordo levou 

dinheiro por fora. 

 Essa questão recente do Procon está dando 

fila de quase cinco quilômetros, promovendo 

acordo entre credores e devedores que também gira 

na margem de setenta a noventa e cinco por cento 

dos valores. 

 É lógico que o Estado tem um crédito com 

as empresas e pede autorização para negociá-lo. A 

grande discussão é a seguinte: o débito é 

setecentos. O Estado entende que a empresa deve e 

tem autorização para negociar. A empresa oferece 

trezentos, trezentos e cinquenta.  

Não podemos, e acho que não devemos 

lançar dúvida, não estou querendo ficar do lado a 

ou b, mas temos que dar o crédito a quem tem o 

poder de negociar para poder fazer essa 

composição. Se o governador não tem autoridade 

ou honestidade para fazer esse acordo, é outra 

coisa. Acho que é nosso mérito provocar a 

empresa, como estamos fazendo pela comissão, a 

pagar o débito que tem. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Agradeço, 

querido amigo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, contribui na nossa decisão. A Casa, o 

Parlamento, neste momento, é colocado como um 

juiz e, se está com a responsabilidade de deferir ou 

não, era importante conhecer os números. Só isso.  

Falei com o Presidente da Comissão de 

Finanças, Senhor Deputado Dary Pagung, que foi 

buscar essa informação e não conseguiu, mas valeu 

o esforço. V. Ex.ª, na reivindicação que fez, pediu 

que o acordo homologado fosse repassado para a 

CPI da Sonegação, trazendo essas informações, 

mas virá já com a decisão tomada, com nosso aval. 

V. Ex.ª diz que outros governos já fizeram. 

Todos os governos, quando percebem que têm uma 

carteira de inadimplência, de passivo, que pode 

gerar recurso, buscam uma negociação. O governo 
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passado buscou, e o atual já apresentou. Votamos e 

aprovamos o Refis, democrático, para todos os 

setores e contribuintes. 

Dessa forma em que chegou o projeto é a 

primeira vez que vejo em nove anos que estou na 

Assembleia Legislativa. Está direcionado 

exclusivamente a um setor. Por que a indústria das 

panificadoras, da cerâmica, dos móveis, do sorvete 

não poderá ter? Esse não é para todos, é para o 

setor de petróleo. 

É lógico, esse setor pode pagar, de uma vez 

só, trezentos e quarenta milhões de reais no cofre. 

Ótimo! Maravilha! Mas o que todas as outras 

juntas poderiam colocar também? Essa é outra 

situação que poderia ser considerada, uma vez que 

todas essas indústrias utilizam esses créditos de 

ICMS e poderiam ampliar a arrecadação do 

Governo do Estado e dos municípios. Agradeço a 

oportunidade de debater e contribuir para essa 

matéria. Depois dessa ampla discussão e das 

informações, é muito possível que eu vote a favor 

de colocar esse recurso no cofre do Governo do 

Estado. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a 

palavra para discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto.   

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Peço aos Senhores 

Deputados que, por gentileza, permaneçam no 

plenário, uma vez que ainda não votamos o projeto 

de lei. Vamos precisar de dezessete Senhores 

Deputados. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão de 

Finanças, após ouvir atentamente nossos pares e 

formar nossa opinião, ouvir o setor de economia do 

nosso Estado, a Sefaz, Senhor Deputado Nunes, 

sabemos da importância que esse projeto tem para 

o nosso estado e para os nossos municípios. 

Sabemos da importância que é entrar um recurso 

para os cofres do Governo do Estado e para todos 

os municípios. Entendemos também o momento 

grave que o nosso Estado e o nosso País estão 

passando, de uma reorganização de uma crise. 

Precisamos todos dar a nossa contribuição. E essa é 

a contribuição que a Secretaria da Fazenda do 

Estado do Espírito Santo, com a sua equipe 

técnica, equipe coerente, está buscando para que 

possamos reforçar os cofres públicos do nosso 

Estado. 

 Ouvi atentamente o Senhor Deputado 

Freitas com todas as suas argumentações, mas 

temos aqui um projeto de lei que resolverá talvez 

um imbróglio jurídico que levaria mais de quinze 

anos, Senhor Deputado Dary Pagung, para ser, aí 

sim, solucionado. E poderíamos, ao final de quinze 

anos, perder. Poderíamos chegar ao final de 

quinze, vinte anos, gastando recurso público, 

porque são quinze anos de briga judicial, e ainda 

perder, Senhor Deputado Edson Magalhães, que já 

foi prefeito de Guarapari e sabe da importância de 

um aparato, de um reforço como esse, que é, nada 

mais nada menos, do que um acordo em que a 

Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, 

que será avaliada pelo Tribunal de Contas, que será 

avaliada por esta Casa de Leis também no futuro, 

que será avaliada por todos os órgãos, pela 

Controladoria do Estado, e tem que responder à 

nossa sociedade. 

 Temos, sim, que aprovar esse projeto nesta 

Casa de Leis, Senhor Deputado Dary Pagung, 

presidente da Comissão de Finanças, para que 

possamos ajudar o Governo do Estado neste 

momento em que o Estado do Espírito Santo 

precisa se reforçar. 

Senhor Deputado Bruno Lamas, há várias 

prefeituras que, neste momento, precisam de 

socorro. Várias prefeituras. E o Governo do Estado 

precisa voltar ao rumo do investimento e do 

crescimento. E contamos com a ajuda dos 

Senhores Deputados, nobres pares, para que 

possamos aprovar esse projeto nesta Casa de Leis, 

Senhor Deputado Erick Musso. 

É a minha discussão, Senhor Deputado Dary 

Pagung. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator, em nome dos municípios do estado do 

Espírito Santo, de todos os prefeitos que estão 

passando pela maior dificuldade. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Só para V. Ex.ª ter 

uma ideia, Baixo Guandu deve receber quinhentos 
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e quarenta milhões. Mil! 

Gerei ciúmes agora no plenário, Senhor 

Presidente. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

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

relator. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em discussão o Projeto de 

Lei n.º 358/2015. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 358/2015. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de vice-líder 

do Governo, peço a palavra para encaminhar 

votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Erick Musso.  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, diante de tanta 

discussão já feita nesta Casa, peço aos nobres 

pares, a todos, independentemente da questão 

partidária, até aos Senhores Deputados Freitas, 

Bruno Lamas e Sergio Majeski, em favor do 

Espírito Santo e dos municípios capixabas, o voto 

favorável ao projeto. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Projeto de 

Lei n.º 358/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, contra um voto. 

O Senhor Deputado Sergio Majeski votou 

contra. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Da Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, votei favorável 

com convicção, mas preciso pedir ao Senhor 

Deputado Dary Pagung que me passe a relação dos 

valores específicos de cada município.  

Quinhentos e quarenta milhões para Baixo 

Guandu, não! Peço os dados para saber quanto 

ficará para cada um dos municípios. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, V. Ex.ª 

tem que entender que se fossem quinhentos e 

quarenta milhões, o Senhor Deputado Da Vitória 

pediria pelo menos um milhão para Colatina. O 

problema todo é esse! 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! É tudo para a República 

Federativa do Guandu, Senhor Presidente? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na verdade, vinte e cinco 

por cento desse recurso são para os municípios, na 

faixa de oitenta milhões. É só multiplicar o índice 

de participação dos municípios pelo índice que se 

acha, mais ou menos, o valor do ICMS.  

E quanto aos milhões, acabei brincando 

com o plenário e todos reagiram! 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) 

- Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra 

para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV 

- Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço; Senhora Deputada 

Luzia Toledo, vice-presidenta, minha amiga do 

coração; Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

para que não fique com ciúmes, também meu 

amigo do coração, na condição de líder do 

Governo juntamente com o vice-líder, Senhor 

Deputado Erick Musso, e com a participação do 

presidente da Comissão de Justiça, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, e do presidente da 

Comissão de Finanças, Senhor Deputado Dary 

Pagung, agradecemos o apoio dos deputados na 
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aprovação desse importante projeto que permitirá 

que o Estado do Espírito Santo receba um volume 

significativo de recursos. Se é significativo para o 

Estado, muito mais significativo será para os 

municípios capixabas, que enfrentam uma crise 

difícil e estão com dificuldades de honrar seus 

compromissos, como prestação de serviços e 

pagamento dos servidores. 

Felizmente, o Governo Paulo Hartung, por 

meio de uma construção eficiente, que é a marca 

desse Governo, o que muitas vezes incomoda 

quem quer fazer oposição. Um Governo que tem 

competência administrativa e política para 

transformar momentos de dificuldade em 

oportunidade de avanço na gestão pública, em 

oportunidade de melhorar a arrecadação do Estado 

e melhorar o investimento e o repasse para os 

municípios. 

Não sei se perceberam tanto, mas o Senhor 

Deputado Dary Pagung trouxe uma informação 

importante: desde julho de 2012 os recursos não 

estavam sendo julgados, isso porque estavam sob a 

responsabilidade de um único servidor da 

Secretaria da Fazenda. Ora, essa é uma falha 

gerencial que acaba prejudicando a receita do 

Estado, e prejudicou de forma especial os 

municípios capixabas.  

Para uma matéria como essa, é necessário 

buscar esclarecimento. Mas recebemos nesta Casa 

hoje as informações trazidas, sobretudo pelo 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que se 

constituem em uma aula para todos nós. E vários 

deputados ainda tiveram a oportunidade de receber 

uma aula por meio das informações prestadas pela 

secretária da Fazenda Ana Paula Vescovi, sempre 

solícita, democrática, republicana e disposta a 

prestar os esclarecimentos de que precisamos. 

Ora, depois de duas aulas não é aceitável 

tirar nota zero! Não é possível demonstrar que não 

se entendeu a proposição! Não é correto, quando 

temos um projeto tão importante, que traz recursos 

significativos para o Estado do Espírito Santo, 

querer, com subjetividades, desmerecer esse 

projeto do Governo do Estado. Não é possível, não 

é justo, quererem diminuir a importância dos atos, 

a grandeza dos atos do projeto trazido a esta Casa, 

que a Assembleia Legislativa neste momento 

aprova, dando a condição que o Estado do Espírito 

Santo faça esta operação, faça esse 

encaminhamento e traga recursos para o caixa do 

Estado e para as prefeituras municipais, recursos 

que serão investidos na educação, na saúde, na 

habitação, no urbanismo e nas nossas rodovias. 

Desta forma, estamos vendo, sim, o Espírito Santo 

ser reconstruído mais uma vez por meio da 

competência administrativa do Governador Paulo 

Hartung, com a participação importante dos 

Deputados e das Deputadas desta Casa.  

São estes os meus registros. Mais uma vez 

os meus agradecimentos a todos os deputados e a 

todas as deputadas pelo apoio a este importante 

Projeto de Lei n.º 358/2015. (Muito bem!) 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) 

- Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra 

para justificação de voto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD 

- Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

cumprimento os Senhores Deputados Pastor 

Marcos Mansur, Guerino Zanon, Padre Honório e 

Cacau Lorenzoni. 

Uma Deputada me disse agora que eu era 

incoerente porque eu estava aprovando a matéria. 

Não posso ser incoerente com a minha atuação 

parlamentar porque desde o início do meu mandato 

estamos pressionando na Comissão da Sonegação, 

trazendo autoridades da Petrobras que nunca 

vieram aqui e insistindo para que os créditos 

devidos ao Estado do Espírito Santo sejam 

recebidos. Chegamos a ser acusados de estar 

ouvindo autoridades ligadas à chamada Operação 

Derrama. É de conhecimento do Espírito Santo que 

uma parte desta Operação funcionou para 

constranger os prefeitos de receberem impostos da 

Petrobras, que não tem mais moral, que está falida 

moralmente e é conhecida hoje no Brasil como 

uma das maiores sonegadoras, tendo pago mais de 

trinta bilhões à Receita Federal de dívidas, fora o 

que deve aos Estados. Temos sofrido pressão, 

temos sofrido ameaças. Alguns setores da mídia 

tentam nos tornar ridículos para não cobrar da 

Petrobras. Então, na hora que a Petrobras, acuada, 

sendo aqui chamada - quem assiste à Comissão 

Parlamentar de Inquérito sabe -, sendo aqui quase 

agredida praticamente em função da dívida que 

tem com o Estado, tenta fazer um acordo para o 

Estado receber, não seria justo que nós que 

estamos fazendo a função de fiscais viéssemos a 

ficar contra uma matéria que é exatamente para 

permitir ao Estado fazer o acordo para receber.  

Um Deputado disse que teria que saber 

qual o valor que tem de dívida, qual o valor que 

tem para receber. Acordo se estabelece entre quem 

deve e quem tem para receber. Quando se 

encaminha uma matéria pedindo para fazer acordo, 

ainda não se sabe quanto conseguirá receber desse 

acordo. Qualquer Deputado pode pedir ao Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni para ver a relação de 

dívida e quanto as empresas estão devendo porque 

está em sigilo fiscal. Sabemos mais ou menos que 
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são setecentos milhões. Se esse acordo resultar na 

perspectiva que se comenta de receber cinquenta 

por cento - da experiência que tenho e citei o caso 

do Procon que está liberando noventa por cento; do 

caso do Bradesco, Safra, Santander, todos os 

bancos não oficiais que fazem acordo com 

produtores e com comerciantes, com oitenta, 

noventa por cento de desconto -, confesso que, se o 

acordo girar em torno de cinquenta por cento do 

valor da dívida, o Estado está operando bem a 

negociação para jogar esse dinheiro no caixa do 

Estado e das prefeituras.  

O Senhor Deputado Freitas tem razão. 

Devemos cobrar a cópia desses acordos para que a 

Assembleia Legislativa tome conhecimento do que 

foi feito com a autorização que a Assembleia 

Legislativa está dando para o Estado fazer essa 

negociação. A Procuradoria de Justiça do Estado já 

faz. O Ministério Público também já faz esses 

acordos em favor do Estado, inclusive apresentarei 

nesta Casa para que a Secretaria da Fazenda remeta 

para a Assembleia, e a Comissão de Finanças 

deveria nos ajudar nisso, para saber sobre esses 

acordos que o Ministério Público está fazendo, 

administrativamente, quais são os sucessos e quais 

os valores, como esse que a Secretaria da Fazenda 

fará via Poder Executivo. 

 Então, quero mostrar que a minha 

coerência é que estou defendendo aquilo que 

através da Comissão de Sonegação estamos dia e 

noite atrás de receber.  Anunciaremos brevemente 

o débito da Samarco, que o Senhor Deputado 

Almir Vieira sabe muito bem, pois S. Ex.ª atua na 

região de Anchieta, deve também uma fortuna ao 

Estado e vamos querer que a Samarco também 

busque fazer acerto com o Estado para pagar sua 

dívida porque todo dinheiro que entrar nessa crise 

é salutar, é bom para os municípios e para o Estado 

do Espírito Santo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Passo a presidência dos 

trabalhos à Senhora Deputada Luzia Toledo. 

(Pausa) 

 

A SR.ª PRESIDENTA  - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade ao 

rito da sessão.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra 

para justificação de voto.  

 

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. 

Obrigado, Senhora Deputada Luzia Toledo, pois V. 

Ex.ª sempre é muito elegante e muito gentil. 

 Votei contrário, inclusive justifiquei antes 

da votação a minha posição a respeito dessa 

situação. Continuo achando estranho o fato de não 

ser divulgado o montante que está em jogo. Essa 

questão do segredo é uma questão sempre 

complicada. Ainda que seja segredo de Justiça e 

não sei mais o quê. Mas sempre há uma 

dificuldade quando se fala em arrecadação, 

orçamento, de conseguirmos aquilo que é devido. 

Por exemplo: a LDO prevê que cada gabinete 

tenha uma senha para acompanhar, efetivamente, 

toda questão orçamentária, de uso do dinheiro. 

Embora esteja previsto na LDO, já fiz um 

requerimento há mais de três meses e até agora 

nada, nenhuma resposta sobre essa questão. Então, 

as coisas precisam ser efetivamente mais 

transparentes.  

Uma vez aprovado, o líder do Governo diz 

que é mais dinheiro para a Educação, para a Saúde. 

Que bom! Espero que seja principalmente para a 

Educação. Esta semana, agora que foi aprovado, e 

parece que o dinheiro de imediato entrará no caixa 

do Governo, faço um apelo para que o secretário 

de Educação volte atrás, imediatamente, da decisão 

de fechar dezenas de turmas no Estado inteiro. Só 

o que me chegou ao conhecimento, de sábado até 

hoje, cerca de sessenta turmas serão fechadas em 

vários municípios do Estado, deixando vários 

professores desempregados e causando um 

prejuízo muito grande aos alunos.  

Parece-me que tudo aquilo que é imediato, 

que a população sente imediato, tem mais força. 

Aquilo que o prejuízo vem a médio e em longo 

prazo parece que não tem problema. Qualquer 

coisa que afete a educação mais negativamente do 

que já é, é um prejuízo imenso para o País e para o 

Estado. Só que tenho conhecimento, fecharão nove 

turmas na EEEFM Elza Lemos Andreatta, em São 

Pedro, Vitória; no Colégio Estadual, cinco turmas; 

EEEM Professor Fernando Duarte Rabelo, cinco 

turmas; Escola Lyon, em Cachoeiro de Itapemirim, 

três turmas; EEEM Wallace Castello Dutra, Guriri, 

duas turmas; EEEFM Doutor Silva Melo, em 

Guarapari, três turmas; EEEFM José Pinto Coelho, 

em Santa Teresa, três turmas; EEEFM Afonso 

Schwab, em Cariacica, duas turmas; EEEM Irmã 

Dulce Lopes Ponte, em Viana, duas turmas; 

EEEFM Silvio Rossi, em São Torquato, Vila 

Velha, uma turma; EEEF Galdino Antônio Vieira, 

em Santa Rita, uma turma; EEEM Arnulpho 

Mattos, em Goiabeiras, uma turma; EEEFM 

Aflordízio Carvalho da Silva, uma turma; EEEFM 

Professora Maria Penedo, em Cariacica, duas 

turmas; EEEF Elice Baptista Gaudio, Serra, duas 
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turmas; EEEFM Alzira Ramos, em Cariacica, três 

turmas; EEEF Manoel Paschoal de Oliveira, uma 

turma; EEEFM Ary Parreiras, Cariacica, uma 

turma; EEEM Pedro Paulo Groberio, em Jaguaré, 

de três a quatro turmas, previstas para fechar nesta 

semana; EEEFM Pio XII, em São Mateus, duas 

turmas; EEEFM Marinete Souza Lira, em Serra, 

uma turma. Então, faço um apelo contra o 

fechamento de turmas nas escolas, uma vez que foi 

aprovado isso, e entrará dinheiro em caixa 

imediato: que o governo volte atrás.  

O fechamento dessas turmas representa um 

prejuízo imenso para os alunos e isso representa 

uma dispensa de no mínimo cinquenta professores, 

que são pais de famílias, mães de famílias.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª 

que já foi professora, que é da Comissão de 

Educação desta Casa, sabe bem que professor não 

consegue contrato a essa altura do campeonato. Em 

qualquer profissão, as pessoas, em qualquer tempo, 

podem encontrar emprego, o professor não. 

Noventa e nove por cento dos professores são 

contratados no começo do ano. No meio de ano, 

final de trimestre é muito difícil, é muito raro. 

Então faço um apelo, uma vez que esse dinheiro 

entrará em caixa, que o governo e a Sedu voltem 

atrás nessa questão do fechamento de turmas.  

Deixo meu apelo, mais uma vez, ao 

Secretário de Educação, se não como gestor, que o 

olho de S. Ex.ª é muito de gestor, um olho muito 

economicista, mas um olho mais didático, mais 

humano, mais pedagógico sobre a Educação, pare 

de fechar turmas. Estamos no terceiro trimestre do 

ano e nada justifica mais. Parece-me que o 

secretário, com todo respeito, precisaria de uma 

assessoria pedagógica melhor. Muito obrigado! 

(Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Padre Honório, para 

que eu possa justificar voto. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, considero esse 

projeto que acabamos de votar, com certeza, 

socorrerá mais os prefeitos, porque as prefeituras 

nunca passaram por uma penúria como a de agora. 

Eu, que ando muito por este Estado, que converso 

muito com os prefeitos e me reúno muito com as 

prefeitas e com os prefeitos, tenho certeza de que 

foi importante.  

Não vi os parlamentares se referirem aos 

nossos componentes da nossa CPI, que originou 

esse acordo, presidida pelo nosso colega, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. Temos que 

reconhecer o trabalho que esta Casa faz. 

Falo em todos os lugares que esta 

Assembleia Legislativa nunca trabalhou tanto. São 

trinta deputados no total: vinte e seis deputados e 

quatro deputadas, e não vejo diferença entre um 

deputado e outro. Acho que esta Casa está 

trabalhando muito, está com respeito à população. 

E, afinal de contas, viemos para esta Casa para 

isso; para ter respeito, para ter uma correlação de 

forças com a sociedade. E percebo isso claramente 

nos deputados.  

Não poderei me calar diante da fala do meu 

colega, Senhor Deputado Sergio Majeski, no que 

diz respeito às escolas.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, se V. 

Ex.ª fizer um exame do que está acontecendo neste 

país, poderia fazer um equilíbrio entre a fala de V. 

Ex.ª, em relação ao nosso estado e ao país; como o 

país está. A Educação no nosso Estado está 

caminhando e está caminhando bem. Não é o que 

queremos.  

 Hoje, o professor Denio Rebello Arantes, 

reitor do Ifes, veio a esta Casa como representante 

legítimo desse instituto para falar exatamente sobre 

a premiação do Ifes no Espírito Santo, que ficou 

em primeiro lugar do Brasil.  

 V. Ex.ª dirá que é o Ifes, que é do Governo 

Federal, mas a instituição está dentro do nosso 

Estado e os professores são nossos. Eles ganham 

melhor, claro, como V. Ex.ª, que é professor de 

escola particular.  

 Professor Sergio Majeski, quem trabalha 

com o magistério tem que ter em primeiro lugar o 

amor. Quem não tiver amor à profissão não pode 

ser professor ou professora. Não se pode visar 

somente ao salário. Falo a V. Ex.ª com toda 

sinceridade.  

 Fui professora por muitos anos e diretora 

de escola. Naquela época então era uma penúria só. 

Para que V. Ex.ª tenha uma ideia, eu era diretora 

do colégio Monsenhor Elias Tomasi, em Mimoso 

do Sul, e passava em Cachoeiro de Itapemirim para 

pedir ao Alício Franco, que me arranjasse até papel 

higiénico e giz, porque eu não conseguia em 

Vitória.  

Senhor Deputado Freitas, eu passava na 

região; eu passava no Arildo Gimenez, que era 
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diretor em Cariacica. Eles eram muitos meus 

amigos. Então eu passava na escola e eles também 

doavam material.  

 Hoje, crescemos. Tenho estado muito na 

Secretaria de Educação e sei do trabalho hercúleo 

que está sendo feito não somente pelo secretário, 

mas pela equipe técnica que o assessora.  

 Ainda não há um ano de Governo, estamos 

iniciando o mês de setembro, e, portanto, não há 

como querer que um governo chegue e resolva 

todos os problemas que vêm de outros governos. 

Não falarei do governo passado, mas de outros 

governos. Não é fácil, é bom chegar e ter uma 

caneta na mão para ver o que é gerir 

verdadeiramente um estado, um município ou um 

país. Não é fácil, só a pessoa que está sentada, 

gerindo, é que sabe como é difícil ser gestor.  

 Quem foi prefeito, como os Senhores 

Deputado Guerino Zanon, Edson Magalhães, 

Theodorico Ferraço e outros nesta Casa, sabem 

muito bem o que é ser gestor. Por isso, termino 

minha fala cumprimentando o Governador Paulo 

Hartung. Parabéns pelo projeto que mandou para 

esta Casa! 

Parabéns também aos Senhores Deputados 

e às Senhoras Deputadas que votaram no projeto. 

Tivemos toda a informação, principalmente do 

presidente da Comissão de Justiça, que falou com 

toda realidade e técnica. Termino minhas palavras 

parabenizando a Ana Paula Vescovi.  

Votei consciente e votaria outra vez, não 

porque sou da base aliada, mas porque tenho 

responsabilidade com a população do meu Estado. 

É por isso que votei e votaria novamente. Muito 

obrigada. (Muito bem!) 

   

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas.  

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, era preciso que este 

Deputado justificasse seu voto, até porque acho 

que dei uma grande contribuição, discutindo a 

matéria, acreditando na importância da sua 

aprovação, neste momento e sendo esclarecido 

sobre a mesma, pois ela trará cifras importantes aos 

cofres do Tesouro do Estado, extensivo aos setenta 

e oito municípios do Estado do Espírito Santo, 

tendo a Vale, que também poderia se beneficiar 

desse projeto exclusivamente para um determinado 

setor, mas não o fez, Senhor Deputado Padre 

Honório, absteve-se nesse momento.  

Considero ainda, e gostaria de reforçar pela 

terceira vez nesta tarde, que esse mesmo direito, 

esse mesmo benefício, precisava ser estendido a 

outros setores da indústria capixaba. Senhora 

Deputada Janete de Sá, é óbvio que em todos os 

setores haverá um ou outro que, em algum 

momento, não consegue cumprir. E até diferente de 

alguém que consegue cumprir sempre, que tem 

uma assessoria técnica muito forte - assim como 

foi dito hoje pelo nosso presidente -, porque têm 

mil advogados e proporão recursos intermináveis e 

que, da mesma forma, tem uma grande capacidade 

técnica de entender e uma capacidade financeira de 

recolher os impostos. Mas, no caso, a Vale ou a 

Petrobras, não fez. Por interpretar na forma dela e 

querer que fosse da forma dela que não devia esses 

créditos, burla o Estado, passa por cima do que é 

estabelecido pelo Estado e não recolhe.  

Como o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

gosta de falar, sonega por prazer. É a maior 

sonegadora do país, assim diz o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

 Diferente disso, há alguns pequenos, de 

setores da indústria, que não conseguem cumprir 

com suas obrigações tributárias em determinado 

tempo e que talvez pudessem ter esse benefício 

nesse tempo que utilizou grande investimento no 

início do seu projeto. Capital esse que precisava ser 

imobilizado para a montagem da empresa e depois 

vem um alto índice de impostos e não consegue 

cumprir, mas poderia utilizar esse benefício. 

 Essa é a observação que faço. A outra é que 

depois possamos ter o acordo homologado do que 

se abriu mão. Observando que a fala do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos foi muito influente 

no sentido de que, assim como faz acordos com o 

setor produtivo da agricultura, e, às vezes concede 

setenta, oitenta por cento. Mas cinquenta por cento 

é um bom acordo, considerando a fala do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. Em função disso, o 

debate é tão importante. Votei favorável. Votei 

corretamente com essas observações que fiz e 

continuo a fazer.  

 Neste minutinho que me resta, não quero 

deixar de me indignar novamente com o que 

aconteceu com Ítalo Bruno Pereira Rocha. Falei 

ontem e repito que é um absurdo o que acontece 

em nosso país e em nosso estado, onde isso é muito 

forte.  

Um policial teve a vida ceifada brutamente, 

covardemente, por uma grande quadrilha com 

muito ódio no coração e com uma vontade enorme 

de matar. E pergunto: Cadê a justiça? Cadê a 

punição? Sempre defendi a punição e continuarei 

defendendo. Cadê as autoridades que precisam ser 

respeitadas? Autoridade do pai, autoridade da mãe, 

autoridade de policial.  

Já não se respeita autoridade como se 
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deveria respeitar e como se respeitou em outros 

tempos. Senhor Deputado Guerino Zanon, não se 

pode afrontar o estado de direito matando policial. 

É intimidar. Não pode nos prender. Se nos prender, 

mataremos, intimidando outras pessoas.  

Um policial honrado, que cumpria seu 

papel. Como se diz, não pode mais ser policial. 

Nós é que temos que tomar conta do território 

brasileiro inteiro? Negativo. Precisa haver prisão 

perpétua para esses casos. É necessário coragem 

para se defender isso. Esse tipo de gente que fez o 

que fez e está aí para todos verem, não pode nunca 

mais conviver com ninguém, porque isso não tem 

recuperação. Precisamos entender que não existe 

para isso e que é preciso punir pessoas de qualquer 

idade.  

 Está no Congresso agora, para votar no 

Senado Federal, a ratificação da punição, da 

diminuição da maioridade penal. É preciso que o 

Senado tenha juízo e esteja em sintonia com a 

sociedade, como teve a Câmara. Precisa punir, 

independente da idade. Tinham alguns menores 

envolvidos no crime. Tem que punir, o Senado tem 

que aprovar. A hora é de nós, população, ligarmos. 

Já falei com alguns dos senadores. É preciso ter 

juízo, ter previsão de punição para qualquer um 

que tiver fora da lei, independente da idade.  

 Obrigado pela tolerância, Senhor 

Presidente. (Muito bem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Doutor Hércules, 

pois justificarei o meu voto. S. Ex.ª é nosso zeloso 

médico, que está sempre nos lembrando dos 

momentos importantes, como a Campanha 

Nacional de Doação de Órgãos. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Assumo a presidência 

dos trabalhos neste momento e concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Padre Honório.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, hoje estivemos 

praticamente o dia inteiro discutindo sobre essa 

matéria. 

Primeiramente, gostaria de parabenizar a 

atuação dos membros da CPI da Sonegação de 

Tributos durante esses meses. Seguidamente, 

parabenizo o nosso governador Paulo Hartung, que 

teve a sabedoria para fazer essa negociação.  

Ouvimos e temos alguns dados dos oito 

bilhões de alcance dessa verba. Se recebêssemos 

quatro bilhões, o governo estaria praticamente 

terminando todas as obras que há anos estão 

incomodando por terem sido paralisadas. E agora, 

ultimamente, o excesso de obras que estão sem 

terminar. Então, esse dinheiro voltando para os 

cofres do Estado traria mais qualidade de vida para 

todo mundo.  

Ao mesmo tempo, gostaria de fazer 

também menção à fala do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, Senhor Deputado Guerino Zanon, quando 

S. Ex.ª clama pela sensibilidade do nosso 

secretário, uma pessoa que está sempre aberta ao 

diálogo e que respeito muito. S. Ex.ª clama por 

sensibilidade principalmente em relação à questão 

dos fechamentos de turmas.  

Sabemos que quanto mais alunos dentro de 

salas que não oferecem qualidade, em função da 

falta de equipamentos que possibilitem o 

aprendizagem, como sala mais refrigerada, 

carteiras melhores, espaço mais adequado para a 

convivência, mais isso interfere na aprendizagem. 

Gostaríamos de sensibilizar, trabalhar diretamente 

com o nosso secretário de Educação, para que S. 

Ex.ª pudesse olhar com muita responsabilidade, 

sensibilidade humana mesmo, em relação a essa 

questão.  

Ao mesmo tempo, que tivesse um olhar 

para as escolas do campo. São escolas da 

pedagogia da alternância, escolas do Mepes, que 

pertencem à rede estadual, cujas estruturas estão 

carecendo de muitas melhorias dos seus 

equipamentos. Ao mesmo tempo em que votamos 

essa matéria e entendemos que a sua votação era 

extremamente urgente e necessária, clamamos ao 

governador e ao secretário da Educação, 

principalmente, que tenham sensibilidade em 

relação as nossas escolas, principalmente as 

escolas do campo.  

O Mepes passa por uma situação delicada. 

Temos algumas questões que precisam ser 

reavaliadas pelo governo, pelo segmento e pelo 

secretário. Mas precisamos que essas escolas 

rurais, que estão educando milhares de alunos, 

sejam olhadas com mais sensibilidade. São salas 

sem manutenção há décadas; não têm 

infraestrutura para o lazer, muitas vezes nem para 

conservação. 

 Hoje, fui a Central Carapina, bairro 

extremamente necessitado de políticas públicas, 

visitei uma escola com mais de mil alunos, que tem 

um pequeno espaço que poderia ser utilizado para 

a prática de esporte, mas está lá, sem que os alunos 

tenham acesso àquilo que lhes é de direito. 

 Agradeço, mais uma vez, por termos 

chegado a essa vitória de colocarmos nos cofres do 

Estado esse recurso significativo, mas, ao mesmo 

tempo, peço ao governo que tenha a sensibilidade 

de olhar para esses bairros mais carentes, para as 

escolas instaladas em lugares que necessitam de 

convivência mais harmoniosa entre as pessoas, e 

aplique essa verba na conservação e no 
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melhoramento dessas infraestruturas. Muito 

obrigado! (Muito bem!) 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Janete de Sá.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente Doutor 

Hércules, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados que ainda encontram-se em plenário, 

funcionários e todos que nos assistem pela TV 

Ales. 

Votei com consciência e clareza do que 

estava fazendo em benefício do povo do Estado do 

Espírito Santo. Como disse, mais vale um bom 

acordo do que uma pendência judicial que não 

sabemos se vamos ganhar ou perder, que se arrasta 

por longos anos. Porque no Poder Judiciário é 

assim, as pendências passam por recursos que 

acabam alongando muito essas pendências e o 

povo capixaba demoraria muito a ver esse 

dinheiro. É questionável esse crédito, que já 

acontece da maneira que vamos fazer a partir dessa 

votação em vinte e cinco estados brasileiros. 

Também quero dar uma satisfação aos 

colegas Senhores Deputados e à sociedade de que, 

amanhã, estarei participando, junto ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, de um evento da União 

Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 

- Unale, no Rio Grande do Sul, como subsecretária 

da pasta dos Direitos das Mulheres da Unale. 

Levarei o debate sobre a violência familiar e 

doméstica que tem acometido muitas mulheres do 

nosso Estado. Ranqueamos, vergonhosamente, o 

segundo lugar nacional em homicídios contra as 

mulheres em violência familiar e doméstica. 

Nossa ida também contará com a 

participação da chefe de polícia Gracimeri 

Gaviorno, que visitará, junto a Secretaria de 

Segurança, a Sala Lilás, projeto que encontra-se na 

Casa visando melhorar o atendimento à mulher 

vítima de estupro, de espancamento, dando-lhe 

tratamento humanizado na hora de realizar uma 

perícia do seu quadro. Vamos visitar, in loco, a 

Sala Lilás que existe nos DMLs do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Já está marcado para visitarmos também o 

observatório da mulher, existente no estado, e o 

tipo de patrulhamento e de atendimento rápido 

feito à mulher vítima de violência naquele estado 

que tem um trabalho de defesa das mulheres um 

pouco mais avançado que o nosso. 

Por essa razão, não poderei estar presente 

na sessão de amanhã e deixo, de antemão, meu 

abraço a todos os colegas, convidando nossa 

população para estar presente na festividade de 07 

de setembro, em meu município, onde nasci e 

tenho a honra e a grata satisfação de ter vivido 

durante muitos anos, o bairro de Itaquari, no 

município de Cariacica, e na Expedito Garcia, onde 

ocorrerá o desfile de 07 de setembro, em 

homenagem à Independência do Brasil.  

Também quero trazer o nosso abraço, 

carinho, respeito e consideração a todos os 

munícipes de Vitória, pelo aniversário de 

emancipação da cidade de Vitória, no dia 08 de 

setembro, que contará com diversas atividades 

culturais e de lazer visando contemplar a nossa 

belíssima capital, que merece muito carinho, muita 

consideração e muito apoio desta Casa. 

Infelizmente, não poderei estar na 15.ª 

Assembleia Geral da Confederação Parlamentar 

das Américas, a Copa, e da 13.ª Reunião Anual da 

Rede de Mulheres Parlamentares das Américas, na 

cidade do México, para a qual fomos convidadas 

para falar da situação das mulheres em nosso 

estado e compartilhar com as mulheres das 

Américas do Norte, Central e do Sul os problemas 

e como tem sido tratada, nesses países, a questão 

da violência. Buscando, inclusive, trazer 

experiências para esta Casa, para serem debatidas 

em nosso estado com as mulheres. Experiências 

que, certamente, podem não interessar porque, 

lamentavelmente, observei que a Casa, a Mesa 

Diretora editou um ato, que está publicado no 

Diário Oficial de hoje, 1.º de setembro, que diz que 

não serão concedidas nem custeadas pela Ales, aos 

deputados ou servidores, passagens aéreas - porque 

de ônibus não dá para ir -, diárias, ajuda de custo 

ou qualquer outra despesa relativa a viagens ao 

exterior.  

Para finalizar, Senhores Deputados Doutor 

Hércules, Guerino Zanon e Bruno Lamas, quero 

registrar que tenho quatro mandatos consecutivos 

nesta Casa e seria a primeira vez que estaria saindo 

do País em missão oficial pela Assembleia 

Legislativa, para buscar experiências e trocar 

informações com as mulheres das Américas - 

parlamentares na América do Norte, América 

Central e América do Sul. Poderíamos 

compartilhar experiências e buscar também 

informações de como combater a violência que é 

desferida contra mulheres em nosso estado, 

trazendo informações que, certamente, seriam 

proveitosas para as nossas mulheres, para o nosso 

entendimento e para o nosso crescimento. Porque 

não acredito em sorte, não acredito que as coisas 

caem do céu; acredito que somente mudamos a 

realidade se estudarmos, nos aprofundarmos, 

buscarmos novos conhecimentos, novas 

experiências para que possamos adaptar à nossa 
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realidade e aplicar em nosso estado. Mas, 

infelizmente, essa questão não pode na Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo: o 

parlamentar buscar experiências.  

Tenho muita coisa para fazer aqui e não dá 

tempo de sair do país. Nunca fui a qualquer 

atividade pela Assembleia Legislativa, mas quando 

é de relevância e considero que pode trazer 

informações que possam ajudar o nosso Estado, me 

empenho. E me empenhei nesse caso, que, 

infelizmente, foi abortado. Fica aqui a minha 

tristeza. 

Quando vejo que em um país de tanta 

corrupção, de tantas mazelas, que, realmente, usa o 

dinheiro público para o fim que muitas vezes não é 

público e para fins que não são de interesse social, 

que tem a capacidade de definir auxílio-moradia 

para servidores do Poder Judiciário - magistrados, 

juízes, procuradores, promotores; e no Tribunal de 

Contas na mesma linha - que moram na cidade 

onde trabalham, e um deputado não poder se 

qualificar, trazer experiências que contribuiriam 

para solucionar problemas em nosso Estado, é 

muito triste. É muito triste ver uma situação dessas.  

É Por isso que, por muitas vezes, muitos 

brasileiros acabam se decepcionando e achando 

que nosso país não tem jeito! Mas isso não nos 

esmorecerá, pois buscaremos as informações para 

trazê-las para o nosso estado com deputados de 

outros estados que poderão ir. Veremos se filmam 

a conferência para extrairmos algum resultado 

positivo para o nosso estado. Buscaremos, por 

meio desses elementos, fazer essa busca. 

É lamentável que uma deputada honrada e 

séria, no quarto mandato, que nunca saiu do país 

com recursos da Assembleia Legislativa para 

representá-la - mesmo porque, nem por outra razão 

foi -, seja cerceada do direito de querer buscar 

conhecimento e novas experiências para trazer para 

o nosso estado, na busca da resolução dos 

problemas que tanto nos afligem e tanto nos 

envergonham, em especial, a violência familiar e 

doméstica, pois possuímos índice elevado de 

homicídios contra as mulheres capixabas.  

Fica registrado meu repúdio! Gosto muito 

de todos os membros da Mesa, mas registro meu 

repúdio a essa atitude! Realmente, pode ser que 

haja alguma consideração do Tribunal de Contas, 

mas isso deveria ser defendido pela Mesa em favor 

dos deputados que querem trabalhar, que querem 

buscar conhecimento e que querem contribuir com 

soluções para os graves problemas que afligem o 

estado do Espírito Santo, em especial, a violência 

familiar e doméstica e os homicídios contra as 

mulheres capixabas. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Estamos chegando ao 

final da sessão de hoje e vale ressaltar novamente 

que hoje é o Dia do Profissional de Educação 

Física - já falei isso mais cedo, mas o faço 

novamente. 

Hoje também é o início da nossa campanha 

de Setembro Verde e o lacinho verde é um sinal da 

luta pela doação de órgãos. Há uma fila muito 

grande de pessoas precisando de transplante de 

órgãos, principalmente de rins, que tem quase mil 

pessoas na fila. Na fila de transplante de córnea há 

mais de cento e trinta. Então, temos que conversar 

com a nossa família sobre a importância de ser 

doador de órgãos. 

Mando um abraço para Adauto Vieira, 

presidente do Instituto Pró-Vida, que viria a esta 

Casa hoje, mas por questão de saúde não pôde. S. 

S.ª é um transplantado hepático e sempre copio o 

que fala: Meu problema está resolvido, meu fígado 

está aqui! Quer dizer, o fígado era de outra pessoa 

e S. S.ª luta por aqueles que precisam de uma 

doação de órgão. Para o Adauto Vieira o nosso 

abraço e o reconhecimento da sua luta. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 

02 de setembro de 2015, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei 

Complementar n.os 14/2015 e 15/2015; discussão 

única, em regime de urgência, dos Projetos de Lei 

n.os 344/2015 e 355/2015; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 16/2015; discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 

356/2015, 357/2015; discussão especial, em 3.ª 

sessão, dos Projetos de Lei n.os 155/2014, 47/2015, 

151/2015, 160/2015, 264/2015, 299/2015 e 

310/2015; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.os 145/2015, 198/2015 e 

201/2015; discussão especial, em 1.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 13/2015; 

discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 281/2015. 

Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezoito horas e 

vinte e três minutos.  

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente 

sessão os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, 

Gilsinho Lopes, Marcos Bruno, Pastor Marcos 

Mansur e Sandro Locutor.  



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”. 
 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

MARCELO BOZIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral 
 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 

 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

DANIELA RAMOS NOGUEIRA FARIA 
Diretora de Controle Interno 
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