
 

 
ANO L – VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2016 – Nº 8066 – 84 PÁGINAS 

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final.  Reprografia: Impressão 
 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 
 

MESA DIRETORA 
 

 THEODORICO FERRAÇO - DEM 
Presidente 

 

ENIVALDO DOS ANJOS - PSD 
1º Secretário 

 
 

CACAU LORENZONI - PP 
2º Secretário 

 
 
 

RAQUEL LESSA - SD 

LUZIA TOLEDO 
1ª Vice-Presidenta 

 
MARCOS MANSUR - PSDB 

 
 
 

BRUNO LAMAS - PSB 
3ª Secretária 2º Vice-Presidente 4º Secretário 

 

 

GABINETE DAS LIDERANÇAS 
 

DEM -  PMDB -  PT - Nunes PR - Gilsinho Lopes PSB - Freitas 

PDT - Euclério Sampaio PSDB - Pr.Marcos Mansur PROS - PRP - Dary Pagung PEN - Rafael Favatto 

PMN - Janete de Sá PTC - Eliana Dadalto PTN - PP -  PSD - Edson Magalhães 
REDE - Marcos Bruno SD - Raquel Lessa    

 
GILDEVAN FERNANDES - PMDB 

Líder do Governo 
ERICK MUSSO - PMDB 
Vice-Líder do Governo 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

DEM THEODORICO FERRAÇO. 
PMDB DOUTOR HÉRCULES, LUZIA TOLEDO, MARCELO SANTOS, ERICK MUSSO, GILDEVAN FERNANDES E GUERINO 

ZANON. 

PT JOSÉ CARLOS NUNES E PADRE HONÓRIO. 
PR GILSINHO LOPES. 
PSB BRUNO LAMAS E FREITAS. 
PDT LUIZ DURÃO, DA VITÓRIA E EUCLÉRIO SAMPAIO. 
PSDB PASTOR MARCOS MANSUR E SERGIO MAJESKI. 
PRP ALMIR VIEIRA E DARY PAGUNG. 
PEN DOUTOR RAFAEL FAVATTO. 
PMN JANETE DE SÁ. 
PTC ELIANA DADALTO. 

PP CACAU LORENZONI. 
PSD ENIVALDO DOS ANJOS E EDSON MAGALHÃES. 
REDE MARCOS BRUNO. 
SD RAQUEL LESSA E AMARO NETO. 
PTN HUDSON LEAL. 
PROS SANDRO LOCUTOR 
 
 

 

Esta edição está disponível no site: www.al.es.gov.br 

Endereço: Avenida Américo Buaiz – Quadra RC4-B 03 - Enseada do Suá - CEP: 29050-950 

Editoração: Simone Silvares Itala – (027) - 3382-3666 e 3382-3665 

e-mail:  dpl@al.es.gov.br 

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

http://www.al.es.gov.br/
mailto:dpl@al.es.gov.br


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Raquel Lessa 
Vice-Presidente: Rafael Favatto  
Efetivos: Gildevan Fernandes, Luiz Durão, Eliana Dadalto, Janete de Sá, e 
Marcelo Santos. 
Suplentes: Nunes, Dary Pagung, Almir Vieira, Luzia Toledo, Euclério 
Sampaio, Padre Honório e Amaro Neto. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
Presidente: Rafael Favatto. 
Vice-Presidente: Erick Musso. 
Efetivos: Bruno Lamas, Dary Pagung e Gildevan Fernandes. 
Suplentes: Raquel Lessa, Almir Vieira, Euclério Sampaio, Edson Magalhães 
e Marcelo Santos. 

 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Presidente: Marcos Bruno. 
Vice-Presidente: Da Vitória. 
Efetivos: Amaro Neto. 
Suplentes: Sergio Majeski, Euclério Sampaio e Rafael Favatto. 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Luzia Toledo. 
Vice-Presidente: Bruno Lamas. 
Efetivos: Padre Honório Raquel Lessa e Marcos Bruno. 
Suplentes: Gildevan Fernandes, Sergio Majeski, Edson Magalhães e 
Gilsinho Lopes. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Nunes. 
Vice-Presidente: Padre Honório. 
Efetivos: Dary Pagung e Sergio Majeski. 
Suplentes: Eliana Dadalto e Janete de Sá. 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Presidente: Doutor Hércules. 
Vice-Presidente: Almir Vieira. 
Efetivos: 
Suplentes: Eliana Dadalto, Dary Pagung, Hudson Leal, Amaro Neto e 
Marcos Bruno. 
 
 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
Presidente: Eliana Dadalto. 
Vice-Presidente: Padre Honório. 
Efetivos: Marcelo Santos. 
Suplentes: Rafael Favatto e Janete de Sá. 
 
 
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
Presidente: Marcos Mansur 
Vice-Presidente: Hudson Leal 
Efetivos: Marcos Mansur, Hudson Leal e Doutor Hércules. 
Suplentes: Sergio Majeski, Almir Vieira e Luzia Toledo. 

 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 
Presidente: Janete de Sá. 
Vice-Presidente: Padre Honório 
Efetivos: Raquel Lessa, Eliana Dadalto e Freitas 
Suplentes: Erick Musso, Nunes, Da Vitória, Sandro Locutor e Marcos Bruno. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
Presidente: Dary Pagung. 
Vice-Presidente: Euclério Sampaio. 
Efetivos: Hudson Leal, Luzia Toledo, Almir Vieira, Edson Magalhães e 
Freitas. 
Suplentes: Raquel Lessa, Erick Musso, Gilsinho Lopes, Da Vitória e Bruno 
Lamas. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Presidente: Gilsinho Lopes. 
Vice-Presidente: Sandro Locutor. 
Efetivos: Pastor Marcus Mansur. 
Suplentes: Edson Magalhães e Luzia Toledo. 
 
 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Presidente: Euclério Sampaio. 
Vice-Presidente: Da Vitória. 
Efetivos: Gilsinho Lopes. 
Suplentes: Erick Musso, Sandro Locutor, Bruno Lamas, Amaro Neto e 
Janete de Sá. 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Amaro Neto. 
Vice-Presidente: Nunes 
Efetivos: Luzia Toledo. 
Suplentes: Dary Pagung  e Sandro Locutor. 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 
NATURAL, PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 
Presidente: Sergio Majeski. 
Vice-Presidente: Nunes. 
Efetivos:  
Suplentes: Eliana Dadalto, Almir Vieira e Bruno Lamas. 

 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Edson Magalhães. 
Vice-Presidente: Marcelo Santos. 
Efetivos: Amaro Neto, Doutor Hércules e Almir Vieira. 
Suplentes: Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, Luzia Toledo, Padre 
Honório e Sergio Majeski. 
 
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 
Presidente: Marcelo Santos. 
Vice-Presidente: Gilsinho Lopes. 
Efetivos:  
Suplentes: Freitas, Raquel Lessa e Sergio Majeski. 

DEPUTADO CORREGEDOR-GERAL: Hudson Leal - PRP 
 

DEPUTADO OUVIDOR: Da Vitória - PDT 
 

LIGUE OUVIDORIA: 3382-3846 / 3382-3845 / 99531-9393 
e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br 

 
 
 
 
 

Publicação Autorizada pág. 1 a 3 
Atos do Presidente pág. 3 
Atos Legislativos pág. 4 
Atos Administrativos pág. 4 a 9 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 9 a 80 
Suplementos  

 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

PARECERES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 252/2016, de autoria do 

Governo do Estado, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 353/2016, que institui o Programa 

Estadual Patrulha da Família - Maria da Penha, foi 

lido na Sessão Ordinária do dia 15.8.2016 e 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

16.8.2016, às páginas 04 e 05. 
 

Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 16.8.2016 o requerimento para sua tramitação em 

urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia da 

Sessão Ordinária de 17.8.2016, recebendo, a partir de 

então, o parecer oral da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação pela 

constitucionalidade e legalidade com adoção de 

quatro emendas, sendo uma apresentada pela relatora, 

Dep. Janete de Sá, e três pelo Dep. Nunes. A 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, a Comissão de Segurança e Combate ao 

Crime Organizado e a Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomada de Contas emitiram parecer oral pela 

aprovação com a adoção de todas as emendas 

apresentadas na Comissão de Justiça. 

 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 252/2016 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do parecer oral da Comissão 

de Justiça. Por ter sido aprovado com emendas, o 

Projeto veio a esta Comissão para elaboração de sua 

Redação Final, na forma do art. 212 do Regimento 

Interno. 

 

 Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 

desrespeito às normas gramaticais e de técnica 

legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 

exame a esta Comissão. 

 

O Projeto de Lei nº 252/2016 foi aprovado 

pelo Plenário com a adoção de quatro emendas, 

sendo uma apresentada pela relatora, Dep. Janete de 

Sá, e três pelo Dep. Nunes, na Comissão de Justiça, 

com as seguintes redações: 

 

EMENDA ADITIVA 01/2016 AO PL 252/2016 - 

Dep. Nunes 

 

Art. 1° O artigo 3° do Projeto de Lei 252/2016 fica 

acrescido do seguinte parágrafo. 

 

§ (...) 

 

§ Não poderá compor a Patrulha Maria da 

Penha policiais militares que respondam 

procedimento administrativo disciplinar, com 

referência à agressão familiar e doméstica. 

 

EMENDA MODIFICATIVA 02/2016 AO PL 

252/2016 - Dep. Nunes 

 

Art. 1° O paragrafo terceiro do artigo terceiro do 

Projeto de Lei 252/2016 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

 § 1 (...) 

 

 § 3 - Fica instituído Grupo de Trabalho, com 

representantes de Instituições do Sistema de Justiça, 

de órgãos governamentais, Cedimes e entidades 

atuantes no atendimento e enfrentamento à violência 

contra a mulher, para realização de estudo, avaliação 

e monitoramento das ações do Programa, objetivando 

o fortalecimento e integração de ações em trabalho 

conjunto e sistêmico. 

 

EMENDA MODIFICATIVA 03/2016 AO PL 

252/2016 - Dep. Nunes 

 

Art.1° Os incisos I, II, III e IV do artigo 4° do projeto 

de lei 252/2016, passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

 

I - GARANTIR atendimento humanizado e 

integrado à mulher em situação de violência, que 

tenha requerido Medida Protetiva de Urgência, 

observado o respeito aos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da não discriminação, bem como da 

autonomia e autodeterminação das mulheres; 

 

II - realizar EDUCAÇÃO PERMANENTE, 

para os policiais envolvidos no Programa, para o 

atendimento adequado e eficaz às mulheres em 

situação de violência doméstica familiar; 
 

III - promover a integração dos serviços 

oferecidos às mulheres em situação de violência, 

articulando a segurança pública aos demais serviços 

da Rede de Atendimento e de Enfrentamento à 

violência contra a mulher das áreas da Saúde, 

Assistência Social, Direitos Humanos e OUTRAS 

ÁREAS AFINS; 



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 

IV - atuar em consonância com as diretrizes 

da Política Nacional e Pacto Nacional e ESTADUAL 

de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e o 

Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. 

 

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 04/2016 AO PL 

252/2016 - Dep. Janete de Sá 

 

Ementa: Institui o Programa Estadual Patrulha Maria 

da Penha 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual Patrulha 

Maria da Penha, para atuar no enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, em consonância 

com as disposições da Lei Federal nº 11.340, de 

07/08/2006. 

 

Art. 2º O Programa Estadual Patrulha Maria da 

Penha consiste no desenvolvimento de ações 

direcionadas à proteção, prevenção secundária, 

monitoramento e acompanhamento às mulheres em 

situação de violência doméstica familiar, que tenham 

requerido Medidas Protetivas de Urgência, 

integrando às ações realizadas pela Rede de 

Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a 

mulher, no Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 3º Compete à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social - SESP a responsabilidade 

pelo desenvolvimento e coordenação do Programa 

Estadual Patrulha Maria da Penha.  
 

§ 1º A execução das ações da Patrulha Maria da 

Penha será efetivada por meio da Polícia Militar do 

Estado do Espírito Santo - PMES. 
 

§ 2º Na composição da Patrulha Maria da Penha 

deverá ser priorizada a participação de policial militar 

feminina. 
 

Art. 4º São diretrizes do Programa Estadual Patrulha 

Maria da Penha: 
 

(...). 
 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 

nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 

nº 107/2001, e no Manual de Normas de Redação 

Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 

alterações abaixo destacadas. 
 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 252/2016 

 

Institui o Programa Estadual Patrulha 

Maria da Penha. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual Patrulha 

Maria da Penha, para atuar no enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, em consonância 

com as disposições da Lei Federal nº 11.340, de 07 

de agosto de 2006. 

 

Art. 2º O Programa Estadual Patrulha Maria da 

Penha consiste no desenvolvimento de ações 

direcionadas à proteção, prevenção secundária, 

monitoramento e acompanhamento às mulheres em 

situação de violência doméstica familiar, que tenham 

requerido Medidas Protetivas de Urgência, 

integrando-se às ações realizadas pela Rede de 

Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher, no Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 3º Compete à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social - SESP a responsabilidade 

pelo desenvolvimento e coordenação do Programa 

Estadual Patrulha Maria da Penha. 

 
§ 1º A execução das ações da Patrulha Maria da 

Penha será efetivada por meio da Polícia Militar do 

Estado do Espírito Santo - PMES. 

 
§ 2º Na composição da Patrulha Maria da Penha 

deverá ser priorizada a participação de policial militar 

feminina. 

 
§ 3º Fica instituído Grupo de Trabalho, com 

representantes de Instituições do Sistema de Justiça, 

de órgãos governamentais, do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do Espírito 

Santo - CEDIMES e de entidades atuantes no 

atendimento e enfrentamento à violência contra a 

mulher, para realização de estudo, avaliação e 

monitoramento das ações do Programa, objetivando o 

fortalecimento e a integração de ações em trabalho 

conjunto e sistêmico. 

 
§ 4º Não poderá compor a Patrulha Maria da Penha 

policiais militares que respondam a procedimento 

administrativo disciplinar, com referência à agressão 

familiar e doméstica. 

 

Art. 4º São diretrizes do Programa Estadual Patrulha 

Maria da Penha: 

 

I - garantir atendimento humanizado e integrado à 

mulher em situação de violência, que tenha requerido 

Medida Protetiva de Urgência, observado o respeito 

aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

não discriminação, bem como da autonomia e 

autodeterminação das mulheres; 
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II - realizar educação permanente, para os policiais 

envolvidos no Programa, para o atendimento 

adequado e eficaz às mulheres em situação de 

violência doméstica familiar; 

 

III - promover a integração dos serviços oferecidos 

às mulheres em situação de violência, articulando a 

segurança pública aos demais serviços da Rede de 

Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher das áreas da Saúde, Assistência Social e 

Direitos Humanos e outras áreas afins; 

 

IV - atuar em consonância com as diretrizes da 

Política Nacional e Pacto Nacional e Estadual de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e do 

Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. 

 

Art. 5º A aplicação desta Lei será regulamentada no 

que for necessário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

PARECER Nº 374/2016 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL do 

Projeto de Lei nº 252/2016, de autoria do 

Governador do Estado. 

 
PLENÁRIO DIRCEU CARDOSO, em 30 

de agosto de 2016. 

 
RAQUEL LESSA - Presidente e Relatora 

RAFAEL FAVATTO 

JANETE DE SÁ 

GILDEVAN FERNANDES 

LUIZ DURÃO 

MARCELO SANTOS 

LUZIA TOLEDO 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 3236 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 

ao Deputado ERICK MUSSO, para tratar de 

assuntos particulares, no período de 29/08/2016 a 

03/10/2016, na forma do Art. 305, inciso III do 

Regimento Interno. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

ATO Nº 3237 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 

ao Deputado FREITAS, para tratar de assuntos 

particulares, no dia 29/08/2016, na forma do Art. 

305, inciso III do Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 
ATO Nº 3238 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem 

remuneração, ao Deputado GUERINO 

ZANON, para tratar de assuntos particulares, no 

dia 31/08/2016, na forma do Art. 305, inciso III do 

Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

ATO Nº 3239 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 

ao Deputado MARCOS BRUNO, para tratar de 

assuntos particulares, no dia 29/08/2016, na forma do 

Art. 305, inciso III do Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.461 

 
Institui a Comenda do Mérito Legislativo Artesão 

“Mestre Pixilô”, a ser concedida a personalidades 

que se destacarem na confecção de artesanatos. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica instituída a Comenda do Mérito 

Legislativo Artesão “Mestre Pixilô”, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

a ser concedida a personalidades que se destacarem 

por meio de suas habilidades artesanais, na confecção 

de artesanatos, no âmbito estadual, nacional e 

internacional. 

 
Art. 2º A Comenda também poderá ser concedida 

post mortem a personalidades que tenham atendido 

aos requisitos desta Resolução. 

 
Art. 3º A Comenda será conferida a 10 (dez) 

personalidades, anualmente, em Sessão Solene da 

Assembleia Legislativa, que se realizará, 

preferencialmente, no dia 19 do mês de março, Dia 

do Artesão, podendo ser transferida para data 

oportuna. 

 
Art. 4º A Comenda, cuja concessão é de competência 

exclusiva da Assembleia Legislativa, terá suas 

características definidas pela Mesa Diretora em 

regulamento próprio. 

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 3225 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

 
 Considerando o disposto no artigo 77-C da 

Resolução nº 2.890/2010, de 23.12.2010, com nova 

redação dada pela Resolução nº 3.998, de 10.06.2015, 

bem como relatório de complexidade e prazos de 

vigência dos contratos informados no processo 

administrativo nº 154421. 

 
RESOLVE: 

 
 Alterar a classificação da Função Gratificada 

Especial de Gestão de Contratos e adequar à 

designação efetuada do servidor relacionado na 

tabela abaixo: 

 

NOME/MATRÍCULA CARGO CONTRATADA FGEGC 

Evandro Armini Gomes 
 

Mat. 201408 

Técnico 

Legislativo 

Sênior 

UNISEG. FGEGC3 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3226 

 
 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, LETICIA CEZAR BOECHAT CURTI, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Edson Magalhães, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162157/2016. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3227 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
ELEVAR para 25% (vinte e cinco por 

cento), a partir de 12/08/2016, de acordo com art. 

106 da Lei Complementar nº 46/94, de 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 

faz jus CARLOS ROBERTO CAVALLINI, 

matrícula nº 203277, Consultor Parlamentar 

Temático - ECPT. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3228 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
ELEVAR para 49,5% (quarenta e nove 

vírgula cinco por cento), a partir de 28/05/2016, de 

acordo com art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 

de ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a 

que faz jus IZAMAR MARIA LOUREIRO DOS 

SANTOS, matrícula nº 028532, Técnico Legislativo 

Sênior - ETLS. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3229 

 

Torna obrigatória a inserção de 

“cláusula anticorrupção” aos 

contratos de aquisições de bens, 

contratações de serviços e locação 

de bens da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo. 

 

 A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

que devem reger a Administração Pública, nos 

termos do caput do artigo 37 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que, conforme previsão do 

artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a 

garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo, e dos que lhes 

são correlatos, 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Torna obrigatória a inserção de “cláusula 

anticorrupção” aos contratos de aquisições de bens, 

contratações de serviços e locação de bens da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 
 

Art. 2º Todos os contratos administrativos 

firmados devem conter obrigatoriamente a seguinte 

cláusula anticorrupção: “Para a execução deste 

contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 

ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie, seja de forma 

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 

ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve 

ser observado, ainda, pelos prepostos e 

colaboradores”. 
 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo 

a todos os editais e contratos, a partir da publicação 

do presente Ato. 

 

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

publicação. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3230 

 

 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, AUGUSTO BARBOSA DA 

SILVA, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Edson Magalhães, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162076/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3231 

 

 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, DOUGLAS PINHEIRO 

AZEVEDO DE SOUZA, do cargo em comissão de 

Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código CGGRP, do gabinete da 

Deputada Raquel Lessa, por solicitação da própria 

Deputada, contida no processo nº 162168/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3232 

 

 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, MAYTE CARDOSO AGUIAR, do 

cargo em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 

a partir de 01/09/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 3233 

 

 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, BRUNA SARDINHA DE SOUZA, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete da Deputada Luzia Toledo, por solicitação 

da própria Deputada, contida no processo nº 

162133/2016, a partir de 01/09/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 3234 

 

 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, AUGUSTO BARBOSA DA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Edson Magalhães, 
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por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162077/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3235 

 

 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, GABRIELLE CRISTINA BENEDITO 

ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de 

Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código CGGRP, no gabinete da 

Deputada Raquel Lessa, por solicitação da própria 

Deputada, contida no processo nº 162169/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3240 
 

 A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, previstas 

no art. 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução nº 2700/2009; e no artigo 

9º, § 1º, inciso IX, da Resolução 2890/2010; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR abertura de sindicância para 

apurar os fatos narrados no Processo Administrativo 

nº 154187. 
 

§ 1º A sindicância será conduzida pela Comissão 

Processante prevista no Ato da Mesa nº 1414, de 

20.10.2010. 
 

§ 2º A Comissão designada terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para conclusão de seus trabalhos, a contar da 

data da publicação do presente Ato, conforme 

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

46/94. 

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

publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 3241 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 

31 de janeiro de 1994, DERCELINO MONGIN, do 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, do 

gabinete do Deputado Gilsinho Lopes, a partir de 

1º/09/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 3242 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3221, 

publicado em 30 de agosto de 2016, que cessou os 

efeitos, do Ato nº 545, publicado em 04/03/2015, que 

concedeu a Gratificação de Penosidade ao servidor 

JEAN CARLOS FERRARI - matrícula nº 208724, 

do gabinete do Deputado Padre Honório, a partir de 

22/08/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 3243 

 

 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, BRUNNO LUIZ TEIXEIRA 

COSTA, do cargo em comissão de Subcoordenador 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SCGRP, do gabinete do Deputado Hércules da 

Silveira, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 162167/2016, a partir de 31/08/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de agosto de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• QUINTA-FEIRA - 01.09.16 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia estadual de Caboclo Bernardo 

01h35 SESSÃO SOLENE Homenagem aos 157 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil 

03h15 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde 

05h40 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de segurança - A segurança pública na região de Bento Ferreira 

06h30 FIOCRUZ - UNIDIVERSIDADE O programa traz: “Jovens e HIV”. 

07h00 STJ: ANTES E DEPOIS DA LEI Nesta edição o programa aborda a Lei que criou o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas. Uma nova legislação diante de um problema 

crônico. A chamada Lei das Drogas diferenciou usuários, dependentes e 

traficantes. E impulsionou a mobilização de todos no combate ao narcotráfico, 

incluindo setores do judiciário. 

07h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO Crise hídrica em Caicó no Rio Grande do Norte pode levar à colapso no 

abastecimento, no Pará a justiça determina melhorias no serviço de atendimento 

ao cliente. MPF quer a contratação de nutricionista para escolas públicas do Rio 

Grande do Sul. Pessoas com deficiência agora podem comprar fraldas 

geriátricas com preços reduzidos na farmácia popular. 

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. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de infraestrutura 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de saúde 

12h00 SÉRIES - ROTAS TURISTICAS 

CAPIXABAS 

A TV Ales te leva para uma viagem pela Rota Caminhos Do Imigrante. Vamos 

passar por colônias e conhecer a cultura dos imigrantes de oito municípios do 

Espírito Santo: Cariacica, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, 

Itaguaçu, Santa Teresa, São Roque Do Canaã e Fundão. 

12h30 MP COM VOCÊ    A promotora de Justiça Cível da área de a Saúde do Ministério Público 

Estadual Inês Thomé Poldi Taddei fala sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 

sobre a campanha de vacinação H1N1 e as ações que o MP tem movido contra 

os poderes públicos. 

13h00 PROPAGANDA ELEITORAL 

GRATUITA OBRIGATÓRIA 

Candidatos a prefeito e vereador 

13h10 PERSONALIDADES Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são as 

muitas faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de destaque na 

música espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de talentos é uma de 

suas principais características, mas todos os caminhos o levam a paixão maior: 

a música. Conheça um pouco mais da trajetória dessa personalidade capixaba.  
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13h30 OPINIÃO  O juiz do trabalho Marcelo Tolomei fala de fraudes cometidas por empresas no 

processo de pejotização - contratação de empregados como pessoas jurídicas, 

os chamados "PJs".  

14h00 CONTRAPONTO  O Contraponto debate a polêmica questão dos terrenos de marinha e explica 

quais as implicações da lei que trata sobre o assunto para quem mora nas áreas 

pertencentes à União. Participam do programa o superintendente substituto da 

Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos Machado, e o diretor jurídico da 

Associação das Empresas de Mercado Imobiliário, Gilmar Custódio.  

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 BIOGRAFIA Vasco Fernandes Coutinho foi o primeiro capitão donatário da capitania do 

Espírito Santo. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO ES Trabalhos do tribunal de contas do ES 

18h00 UM DEDO DE PROSA Vercelino João de Oliveira é autor de livros infantis. Na obra "A escola e as 

corujas" o autor traz uma fábula sobre  preservação ambiental. Graduado em 

teologia, Vercelino é um verdadeiro incentivador da leitura. Ele desenvolve  

trabalho pedagógico em escolas capixabas para aproximar o público infantil 

dos livros e incentivar o gosto pela literatura 

18h30 SOM DA TERRA  Alex Krüger e Betho Penedo formaram uma parceria, com muita música e 

poesia. Eles são os idealizadores do Projeto Encontros, que valoriza os artistas 

capixabas. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Em homenagem aos 40 anos da Tv Gazeta. 

20h30 PROPAGANDA ELEITORAL 

GRATUITA OBRIGATÓRIA 

Candidatos a prefeito e vereador 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 MP COM VOCÊ    A promotora de Justiça Cível da área de a Saúde do Ministério Público 

Estadual Inês Thomé Poldi Taddei fala sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 

sobre a campanha de vacinação H1N1 e as ações que o MP tem movido contra 

os poderes públicos. 

22h45 OPINIÃO  O juiz do trabalho Marcelo Tolomei fala de fraudes cometidas por empresas no 

processo de pejotização - contratação de empregados como pessoas jurídicas, 

os chamados "PJs".  

23h15 CONTRAPONTO  O Contraponto debate a polêmica questão dos terrenos de marinha e explica 

quais as implicações da lei que trata sobre o assunto para quem mora nas áreas 

pertencentes à União. Participam do programa o superintendente substituto da 

Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos Machado, e o diretor jurídico da 

Associação das Empresas de Mercado Imobiliário, Gilmar Custódio.   

23h45 PERSONALIDADES Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são as 

muitas faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de destaque na 

música espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de talentos é uma de 

suas principais características, mas todos os caminhos o levam a paixão maior: 

a música. Conheça um pouco mais da trajetória dessa personalidade capixaba. 

    

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

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

 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 

DE AGOSTO DE 2016.  

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Cacau 

Lorenzoni, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Euclério Sampaio, Marcelo Santos, Pastor 

Marcos Mansur, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(A convite do Presidente, 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 maior livro do mundo. 

 

(O Senhor Deputado Doutor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_do_Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_do_Esp%C3%ADrito_Santo
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Hércules lê Provérbios, 12: 25) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário, ad hoc, a proceder à leitura da ata da 

décima quinta sessão extraordinária, realizada em 24 

de agosto de 2016. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Registra presença e ocupa a 1.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, 

Padre Honório e Raquel Lessa) 

 

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: Ofício n.º 

004/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, 

encaminhando o Relatório Final da Comissão 

Especial das Demissões da Vale, aprovado em 22 de 

junho de 2016. Publicado integralmente no DPL do 

dia 30 de agosto de 2016. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Hudson 

Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 265/2016 

 

Vitória, 23 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 
 

Venho através do presente, solicitar a V. Exª, 

a inclusão do nome do Sr Alessandro Lima para o 

uso da Tribuna Popular a se realizar no dia 05 de 

Setembro de 2016. 

O solicitante é formado em informática e 

trabalha com manutenção industrial. Ele nasceu e foi 

criado em Conceição da Barra.  

Assunto: “Crise Econômica do Município 

Barrense”. 

Aproveito para renovar protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

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) - Defiro.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 23 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 17 de agosto, 

nos termos do §6º do artigo 305 do Regimento 

Interno. 

 

Atenciosamente 

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 

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 

361/2016, do Governador do Estado, comunicando 

que estará afastado durante o período de 29/08/2016 

a 11/09/2016, em viagem oficial à Singapura e à 

Holanda, em Roterdã e Haia, e quem assumirá  as 

atividades nesse período será o Vice-Governador. 

Publicada integralmente no DPL do dia 30 de 

agosto de 2016. 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 362/2016 
 

Vitória, 24 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 106/2016, que “Dispõe sobre a 

Defesa Sanitária Vegetal no Estado do Espírito Santo 

e dá outras providências”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.576, de 18 de agosto de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA SUPRESSIVA N.º 01/2016 À 

EMENDA SUBSTITUTIVA N.º 01/2016 AO 

PROJETO DE LEI N.º 264/2015 

 

Art. 1º - Suprime o parágrafo único do artigo 

1º da emenda substitutiva nº 01/2016 ao Projeto de 

Lei nº 264/2015, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art.1º - Fica instituído o Programa 

de Incentivo a geração de energia 

elétrica através de sistemas de 

microgeração e minigeração 

distribuídas no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Art. 2º [...] ” 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de lei em questão foi protocolado 

na metade do ano de 2015. Desde então, foram 

realizadas audiências públicas e reuniões para 

discutir o tema, resultando em uma infinidade de 

sugestões para aprimoramento do texto inicial.  

Dessa forma, dando voz aos que se fizeram 

presentes nesses encontros, e também considerando 

dispositivos contidos nos projetos de lei que tramitam 

apensados a este, propomos a seguinte emenda 

substitutiva aos senhores deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

264/2015. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA MODIFICA N.º 02/2016 AO 

PROJETO DE LEI N.º 254/2016 

 

Modifica-se a redação dos artigos 3º 

e 4º e acrescenta parágrafos nos 

mesmos artigos do PL 254/2016. 

 

Art. 1º - O artigo 3º do Projeto de Lei 

254/2016, passa a ter a seguinte redação:  
 

“Art. 3º Os órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta, 

autárquica e fundacional do Poder 

Executivo poderão contratar, 

mediante parecer dos órgãos 

técnicos competentes (IOPES e 

DER), elaboração de projetos de 

construção, ampliação, restauração e 

reforma de prédios e demais obras 

públicas. 
 

§ 1º. Poderão ser contratados projetos 

para elaboração de serviços de 

manutenção e operação de vias, 

rodovias, ferrovias, hidrovias e 

aeroportos. 
 

§ 2º. Os órgãos competentes 

(IOPES e DER), através de parecer 

fundamentado, poderão realizar a 

contratação ou autorizar que os 

referidos órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta, 

autárquica e fundacional do Poder 

Executivo o façam.” 

 

Art. 2º - O artigo 4º do Projeto de Lei 

254/2016, passa a ter a seguinte redação:  
 

“Art. 4º Os órgãos e entidades da 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 

Administração Pública Direta, 

autárquica e fundacional do Poder 

Executivo poderão contratar, 

mediante parecer dos órgãos 

técnicos competentes (IOPES e 

DER), consultoria para prestação de 

serviços de supervisão e 

gerenciamento de obras e serviços de 

engenharia, na forma desta lei, 

indicando a motivação clara e 

expressa da inviabilidade de 

realização dessa atividade pelo órgão 

ou entidade. 

 

(...) 

 

§ 5º. Os órgãos competentes 

(IOPES e DER), através de parecer 

fundamentado, poderão realizar a 

contratação ou autorizar que os 

referidos órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta, 

autárquica e fundacional do Poder 

Executivo o façam.” 

 

Vitória, 24 de agosto de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Buscamos através desta emenda, adequar o 

projeto de lei à legislação estadual vigente, visando 

não permitir que serviços atribuídos a autarquias 

estaduais sejam contratados por mera liberalidade do 

executivo. 

De acordo com o artigo 46 da Lei 

Complementar nº 645 de 13 de novembro de 2012, 

compete ao IOPES: 
 

- Elaborar estudos, projetos e 

orçamentos de construção, 

ampliação, reconstrução, reparos, 

melhoramentos e conservação de 

todos os prédios integrantes do 

patrimônio do Estado e demais 

obras públicas, observando o critério 

de padronização dos vários tipos de    

trabalho e as prioridades fixadas em 

conjunto com as Secretarias de 

Estado e demais órgãos da 

administração indireta; 

- Firmar convênios, contratos, 

acordos e demais instrumentos 

congêneres com instituições 

públicas e privadas, visando à 

obtenção, pelo Governo do Estado, 

de recursos para construção, 

ampliação, reforma e reparos de 

prédios e demais obras públicas, 

observada a legislação vigente; 

- Autorizar, permitir ou conceder 

obras públicas, situadas no âmbito de 

sua competência, observada a 

legislação vigente; prestar serviço 

técnico especializado aos municípios, 

mediante delegação, convênio ou 

contrato, com interveniência da 

SETOP; 

- Provocar intercâmbio técnico com 

organizações similares, nacionais e 

internacionais; 

- Organizar, regulamentar e manter o 

registro do acervo técnico das 

edificações e obras públicas do 

Estado; 

- Elaborar normas e padrões técnicos 

para projetos e tabelas de preços para 

as obras públicas do Estado; 

- Executar, fiscalizar e gerenciar as 

obras de construção, ampliação, 

restauração e reforma de prédios e 

demais obras públicas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

254/2016. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA ADITIVA N. º02/2016 À EMENDA 

SUBSTITUTIVA N.º 01/2016 AO PROJETO DE 

LEI N.º 264/2015 

 

Art. 1º - Adiciona artigos à emenda 

substitutiva nº 01/2016 ao Projeto de Lei nº 

264/2015, passando a vigorar com a seguinte 

redação, e renumerando os demais: 

 

“[...] 

 

Art. 2º - O programa de que trata 

este Projeto de Lei, tem os seguintes 

objetivos: 

I - Promover a autossuficiência do 

Estado em energia elétrica, 

privilegiando a geração distribuída e 

limpa; 

 
II - Proteger o meio ambiente, 

estimular a conservação de energia e 

eficiência enérgica; 

 
III - Promover o desenvolvimento e 

ampliar o mercado de trabalho; 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 13 

IV - Ampliar a competitividade do 

Estado no mercado brasileiro e 

internacional; 

 

V - Identificar as soluções mais 

adequadas para o suprimento de 

energia elétrica nas diversas regiões 

do Estado; 

 

VI - Atrair investimentos e fomentar 

a iniciativa privada para a produção 

de energia elétrica; 

 

VII - Utilizar fontes alternativas de 

energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e 

das tecnologias aplicáveis; 

 

VIII - Incentivar e garantir uma 

participação de destaque e acima da 

média nacional, na matriz de energia 

elétrica do Estado à micro e 

minigeração distribuídas dentro do 

sistema de compensação de energia 

elétrica, conforme definidos na 

Relação Normativa nº 482/2012 da 

ANEEL e seus aprimoramentos; 

 

IX - Fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento relacionados à 

energia renovável; 

 

X - Estimular a produção de energia 

elétrica via cogeração;  

 

XI - Estimular a implantação de 

indústrias de equipamentos e 

materiais utilizados em sistemas de 

energia solar; 

 

XII - Desenvolver o mercado 

fornecedor de equipamentos e 

serviços para a cadeia solar e eólica 

no Estado, estimulando a criação de 

empresas prestadoras de serviço de 

instalação e manutenção de painéis 

solares e de postes e torres eólicas; 

 

XIII - Fomentar programas de 

capacitação e formação de recursos 

humanos para atuar em todas as 

etapas da cadeia produtiva; 

 

XIV - Diversificar a matriz 

energética do Estado. 

 

Art. 3º - São instrumentos para a consecução 

dos objetivos previstos nesta Lei: 
 

I - o estabelecimento de metas de 

adição de capacidade por fonte, e 

distribuída no horizonte temporal do 

plano; 

 

II - o estabelecimento de indicadores 

para o monitoramento e avaliação de 

sua efetividade; 

 

III - concessão de instrumentos 

fiscais e creditícios que incentivem a 

produção e a aquisição de 

equipamentos e materiais 

empregados em sistemas de energia 

solar; 

 

IV - a realização de estudos setoriais 

de competitividade com estimativa 

de custos e impactos; 

 

V - a realização de convênios com 

instituições públicas e privadas e 

financiar pesquisas e projetos que 

visem: 

 

a) o desenvolvimento tecnológico e à 

redução de custos de sistemas de 

energia solar; 

 

b) a capacitação de recursos humanos 

para a elaboração, a instalação e a 

manutenção de projetos de sistemas 

de energia solar; 

 

VI - a previsão de recursos na 

legislação orçamentária para o 

custeio de atividades, programas e 

projetos voltados para os objetivos 

previstos nesta Lei; 

 

VII - a realização de ações educativas 

de forma a orientar a população 

espírito-santense sobre as vantagens 

da geração da energia limpa, e a 

possibilidade de compensação da 

energia produzida, conforme disposto 

pela Resolução Normativa nº 482, de 

17 de abril de 2012 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. 
 

[...] 

 

Art. 5º - Na celebração de convênio com o 

Estado para a construção de conjuntos habitacionais, 

terão prioridade os Municípios que disponham de 

legislação que estimule a utilização de fontes 

alternativas de energia.  

 

Art. 6º - Terá preferência a utilização de 

energias renováveis: 

 

I - na construção de prédios públicos 
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estaduais; 

 

II - na construção de unidades 

habitacionais com recursos 

financeiros do Estado; 

 

III - na implantação ou ampliação de 

projetos financiados pelo Banco de 

Desenvolvimento do Estado do 

Espírito Santo - BANDES. 

 

[...] ” 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de lei em questão foi protocolado 

na metade do ano de 2015. Desde então, foram 

realizadas audiências públicas e reuniões para 

discutir o tema, resultando em uma infinidade de 

sugestões para aprimoramento do texto inicial.  

Dessa forma, dando voz aos que se fizeram 

presentes nesses encontros, e também considerando 

dispositivos contidos nos projetos de lei que tramitam 

apensados a este, propomos a seguinte emenda 

substitutiva aos senhores deputados.  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

264/2015. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 269/2016 

 

Institui a Política Estadual de 

Combate, Controle, Prevenção e 

Erradicação de Doenças 

Transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti no Estado do Espírito Santo 

e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Política Estadual de 

Prevenção, Combate e Erradicação das doenças 

transmitidas pelo mosquito aedes aegypti no Estado 

do Espírito Santo, com os seguintes objetivos: 
 

I - planejar e implantar a Política 

Estadual de Prevenção, Combate e 

Erradicação das doenças transmitidas 

pelo mosquito aedes aegypti; 

 

II - gerar e implementar mecanismos 

de cooperação entre o Estado do 

Espírito Santo e os seus Municípios, 

para o desenvolvimento de ações 

conjuntas de prevenção e combate 

aos focos do mosquito aedes aegypti, 

com a participação dos respectivos 

órgãos de saúde; 

 

III - promover a capacitação e a 

articulação dos órgãos estaduais com 

atribuições pertinentes ao objeto 

desta Lei; 

 

IV - incentivar a formação e o 

aperfeiçoamento do pessoal das áreas 

de saúde, obras e defesa civil no 

âmbito estadual para atuarem na 

prevenção e no combate aos focos e 

criadouros do mosquito aedes 

aegypti; 

 

V - empreender a modernização e a 

adequação tecnológica dos 

equipamentos e procedimentos 

empregados nas atividades de 

prevenção, combate e fiscalização 

das áreas de maior incidência de 

casos de doenças transmitidas pelo 

mosquito; 

 

VI - desenvolver campanhas 

educacionais e de orientação à 

população, principalmente nas áreas 

mais afetadas; 

 

VII - organizar, operar e manter 

banco de dados com informações 

sobre cada doença transmitida pelo 

mosquito, bem como as principais 

áreas de incidência de cada uma no 

Estado; 

 

VIII - assegurar o atendimento 

adequado e prioritário aos pacientes 

com suspeita das doenças 

transmitidas pelo mosquito aedes 

aegypti, como a dengue, 

chikungunya e zika, dispensando 

acompanhamento especial aos casos 

suspeitos em crianças menores de 5 

anos, adultos com mais de 65 anos, 

gestantes, doentes crônicos 

(hipertensos e diabéticos graves, 

entre outras comorbidades) e pessoas 

com deficiência. 
 

§ 1º. A Política compreende o conjunto dos 

órgãos, programas, atividades, normas, instrumentos, 
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procedimentos, instalações, equipamentos e recursos 

materiais, financeiros e humanos destinados à 

execução do sistema de prevenção, combate, 

fiscalização e erradicação das doenças transmitidas 

pelo mosquito aedes aegypti, bem como à saúde, 

bem-estar e direito à vida do cidadão. 

 

§ 2º. Todos os órgãos integrantes desta 

Política ficam obrigados a fornecer informações 

relativas às localidades de incidência das doenças 

transmitidas, com o objetivo de constituir o banco de 

dados do Sistema previsto no inciso VII deste artigo. 

 

Art. 2º. São princípios da Política de que 

trata esta Lei: 

 

I - aprimorar, com a participação 

efetiva dos órgãos públicos 

competentes, através da 

intersetorialidade, a eliminação dos 

focos de criação do mosquito; 

 

II - incentivar a participação da 

sociedade nas iniciativas voltadas 

para a prevenção, combate e 

erradicação das doenças transmitidas 

pelo mosquito. 

 

Art. 3º. São diretrizes da Política de que trata 

esta Lei: 

 

I - criar mecanismos eficazes de 

fiscalização e eliminação dos focos 

do mosquito no Estado do Espírito 

Santo;  

 

II - incentivar à pesquisa científica 

que compreenda o combate à 

transmissão, proliferação e 

erradicação das doenças transmitidas 

pelo mosquito aedes aegypti;  

 

III - implantar um sistema de 

monitoramento, rastreamento e 

eliminação dos focos de criação dos 

mosquitos;  

 

IV - elaborar mapeamento detalhado 

das áreas de maior índice de dengue, 

chikungunha e zika no Estado; 

 

V - disponibilizar à população, meios 

de recepção de denúncias, por 

telefone ou sítio eletrônico, sobre a 

existência de suposto foco de 

mosquito ou proliferação de 

transmissores ou vetores das doenças 

transmitidas pelo mosquito; 
 

VI - estimular a participação das 

associações comunitárias na 

conscientização da população e na 

eliminação dos focos de criação do 

mosquito. 

 

Art. 4º. Na implantação da Política Estadual 

de Prevenção, Combate e Erradicação das doenças 

transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, caberá ao 

proprietário e/ou o possuidor, a qualquer título, de 

imóveis, edificados ou não, não utilizados ou 

subutilizados, a obrigação de mantê-los limpos e 

fechados de modo a impedir a proliferação do 

mosquito, sob pena de multa a ser aplicada na forma 

da legislação municipal vigente.  

 

Parágrafo Único - Para cumprimento do 

disposto no “caput” do presente artigo, observar-se-

ão ainda as seguintes exigências específicas:  

 

I - os responsáveis por borracharias, 

empresas de recauchutagem, 

desmanches, depósitos de veículos e 

outros estabelecimentos afins ficam 

obrigados a adotar medidas que 

visem eliminar os criadouros do vetor 

referido no caput deste artigo, 

utilizando-se inclusive do disposto na 

Resolução nº 416/2009, de 30 de 

setembro de 2009 - do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente. 

 

II - aos responsáveis por cemitérios 

compete exercer rigorosa fiscalização 

em suas áreas e orientar as pessoas 

para que não mantenham sobre os 

túmulos, vasos ou recipientes que 

contenham ou retenham água;  

 

III - os responsáveis por obras de 

construção civil e por terrenos devem 

adotar medidas tendentes à drenagem 

permanente de coleções líquidas, 

originadas ou não de chuvas, bem 

como a limpeza das áreas sobre sua 

responsabilidade, providenciando o 

descarte de materiais inservíveis, que 

possam acumular água, de modo que 

inviabilize os eventuais criadouros 

existentes;  

 

IV - os responsáveis por imóveis 

dotados de piscinas devem manter 

tratamento adequado da água, de 

forma a não permitir a instalação ou 

proliferação de mosquitos;  
 

V - nas residências, estabelecimentos 

comerciais, industriais ou de 

prestação de serviços, instalações 

públicas e privadas, bem como em 

terrenos nos quais existam caixas 

d'água, devem os responsáveis 
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mantê-las permanentemente 

tampadas, com vedação segura, 

impeditiva à proliferação de 

mosquitos;  

 

VI - nos estabelecimentos que 

comercializam produtos de consumo 

imediato, contidos em embalagens 

descartáveis, ficam obrigados a 

instalarem nos próprios 

estabelecimentos, em local de fácil 

acesso e visualização e devidamente 

sinalizado, recipientes suficientes 

para o descarte;  

 

VII - a limpeza de terrenos baldios 

será de responsabilidade do 

proprietário, possuidor ou 

responsável legal pelo imóvel;  

 

VIII - as imobiliárias que disponham 

de imóveis desocupados, sob sua 

administração, ficam obrigadas a 

exercer rigorosa fiscalização em sua 

área, determinando imediata retirada 

de quaisquer recipientes que 

contenham água em seu interior de 

modo que possa tornar-se meio 

propício para gerar foco do mosquito 

Aedes aegypti.  

 

§ 2º. A mesma responsabilidade recai sobre 

os bens de propriedade de Pessoas Jurídicas de 

Direito Público, que deverão manter limpos os bens 

públicos que lhe pertençam, bem como os bens 

particulares cujo uso é do Poder Público em razão de 

convênios, contratos, ou assemelhados. 

 

Art. 5º. O Poder Público, na forma da Lei 

13.301, de 27 de Junho de 2016, por meio de seus 

agentes públicos, poderá ingressar nos bens imóveis 

que apresentem risco potencial de propiciar a 

proliferação do mosquito aedes aegypti para 

averiguar a existência de criadouros, bem como para 

autuar o responsável. 

 

Parágrafo Único - No caso do ingresso 

forçado previsto no “caput” do presente artigo, serão 

observados os seguintes procedimentos pelo agente 

público: 

 

I - o agente poderá solicitar para a 

data designada para intervenção, o 

apoio da Força de Segurança Pública; 
 

II - a porta do imóvel deverá ser 

aberta com auxílio de chaveiro e, 

posteriormente, trancada, sendo 

vedada com material adequado que 

obste a entrada de pessoas sem 

autorização, quando não for possível 

manter o fechamento por meio de 

chave;   

 

III - tirar fotos do local, logo após a 

entrada, para comprovar as condições 

do imóvel;  

 

IV - colher depoimento, mediante 

qualificação completa, de vizinhos e 

testemunhas da intervenção, quanto a 

situação de abandono e entrada no 

local;  

 

V - elaborar relatório detalhado, que 

deve ser assinado pelos presentes na 

operação e deve descrever os meios 

empregados para o ingresso, o estado 

do imóvel, a existência de bens, os 

resultados da vistoria e as medidas de 

prevenção adotadas;  

 

VI - registrar as despesas, para 

posterior pedido de ressarcimento 

junto ao proprietário do imóvel.  

 

Art. 6º - O Estado do Espírito Santo e os seus 

Municípios, mediante celebração de convênios, 

poderão estabelecer, conjuntamente, planos, 

programas e estratégias de ação voltadas para a 

prevenção, o combate e a erradicação das doenças 

transmitidas pelo mosquito aedes aegypti em todo o 

Estado. 

 

Art. 7º. Considera-se infração toda ação ou 

omissão de pessoa física ou jurídica que configure 

desobediência às determinações dos órgãos públicos 

de combate ao mosquito vetor Aedes aegypti, 

previstas em lei.  

 

Art. 8º. No caso de infração às normas 

estabelecidas pela presente lei, os responsáveis 

estarão sujeitos às sanções previstas na legislação de 

posturas e polícia administrativa vigente no 

município onde ocorrer a infração. 
 

Art. 9º. Os Municípios do Estado do Espírito 

Santo procederão, se necessário,  a adequação de sua 

legislação a fim de celebrarem os convênios previstos 

nesta lei. 

 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei visa instituir a 
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Política Estadual de Combate, Controle, Prevenção e 

Erradicação de Doenças Transmitidas pelo mosquito 

Aedes aegypti, no Estado do Espírito Santo.  Trata-

se, portanto, de legislação sobre proteção e defesa da 

saúde, competência que o Estado detém na forma do 

art. 24, inciso XII da Constituição Federal. 

Preliminarmente urge ressaltar que, conforme 

já mencionado em outras proposições de nossa 

autoria, a instituição de Política Pública, sem a 

criação de órgãos públicos, novas ou inéditas 

atribuições a órgãos já implantados que integram o 

Poder Executivo, e sem a instituição de Fundo 

Financeiro, é matéria cuja inciativa legislativa é 

comum, não integrando a reserva constitucional de 

iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como muito 

bem ensina o João Trindade Cavalcante Filho
1
 em 

fase de conclusão de seu trabalho: 

 

A partir da análise da evolução 

histórica das hipóteses de iniciativa 

legislativa privativa, percebe-se um 

crescimento das previsões 

constitucionais que atribuem 

exclusivamente ao Executivo a 

propositura de projetos de lei. 

Especificamente em relação ao atual 

ordenamento, cabe ao Presidente da 

República, com exclusão de outros 

legitimados, propor projetos de lei 

que disponham sobre a criação e 

extinção de órgãos da Administração 

Pública federal (CF, art. 61, § 1º, II, 

e). 

Contudo, essa cláusula deve ser 

interpretada de forma restritiva, por 

conta de fatores e dogmáticos. Não 

se pode nela ver uma 

inconstitucionalidade (por vicio de 

iniciativa) de qualquer projeto de lei 

proposto pelo Legislativo e que trate 

sobre políticas públicas. 

Isso é assim porque o Legislativo tem 

a prerrogativa - e o dever - de 

concretizar os direitos fundamentais 

sociais, aos quais está 

constitucionalmente vinculado (art. 

5º, § 1º) CF. Dessa maneira, é 

possível defender uma interpretação 

da alínea “e” do inciso II do § 1º do 

art. 61 que seja compatível com a 

prerrogativa do legislador de 

formular políticas públicas. 

... 
 

A referida política prevê a implementação de 

ações de fiscalização, prevenção e erradicação do 

mosquito Aedes aegypti; a promoção e articulação de 

ações junto ao Ministério da Saúde e às Secretarias 

Municipais de Saúde; e a mobilização de recursos 

humanos e materiais necessários à prevenção e 

erradicação da Dengue, Chikungunya, Zika vírus e 

Febre Amarela no território estadual, sem, contudo, 

redesenhar qualquer órgão estatal ou atribuir-lhe 

qualquer NOVA ou INÉDITA atribuição. As ações 

previstas na política pública que ora se propõe, já são 

atribuições legais dos órgãos estatais a que estão 

vinculadas, sem nenhuma inovação. 

O avanço das doenças causadas pelo 

mosquito em nosso País tem preocupado a todos os 

Poderes, autoridades constituídas e a sociedade de 

um modo geral.  

O avanço da microcefalia, ligada ao Zika 

vírus, é considerada uma emergência internacional 

pela Organização Mundial de Saúde e intensificou a 

mobilização do poder público para combater o 

mosquito transmissor.  

O Aedes aegypti, nome científico do 

mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya 

e Febre Amarela, representa uma ameaça à saúde da 

população brasileira desde o início do século 

passado. A situação é grave e exige a mobilização de 

toda a sociedade.  

Apesar da intensa campanha de 

conscientização de combate ao mosquito, tivemos 

aproximadamente 1,6 milhão de infectados por 

dengue no ano passado. Até dezembro de 2015, 

foram registrados 2.975 casos suspeitos de 

microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika e, 

entre o total de casos, 37 óbitos suspeitos. Os casos 

de infecção pelo vírus Zika estão distribuídos em 658 

municípios de 20 Unidades da Federação.  

No Estado do Espírito Santo, em que pese a 

Secretaria de Estado de Saúde considerar baixo o 

número de casos, tem sido feita, de fato, uma política 

constante de combate e conscientização. 

Pelos dados divulgados pela Secretaria de 

Estado da Saúde, no dia 12 de julho de 2016, consta 

que foram notificados no Espírito Santo, de 2015 até 

21/07/2016, 3.931 casos de infecção pelo zika vírus.  

Foi publicado ainda pelo Órgão Estatal de 

Saúde, que os municípios que apresentam casos de 

zika confirmados são Alto Rio Novo, Aracruz, Barra 

de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, 

Cariacica, Castelo, Colatina, Domingos Martins, 

Fundão, Guarapari, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, 

Iúna, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, 

Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pinheiros, 

Presidente Kennedy, Santa Teresa, São José do 

Calçado, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 

Informa ainda o site da Secretaria de Estado 

da Saúde, que, nos casos de Microcefalia em nosso 

Estado,  registra-se entre 22 de novembro de 2015 e 16 

de julho de 2016 a notificação de 170 casos de 

microcefalia em bebês nascidos vivos, natimortos ou em 

gestação. Destes, 80 permanecem em investigação, 69 

foram descartados e 21 foram confirmados para 

microcefalia. 

Apesar de a Secretaria de Estado da Saúde 

considerar que os registros de casos são baixos, 

entendemos que se faz necessário organizar em um 

único instrumento legal, as normas, diretrizes e 

princípios que deverão reger a política de Combate as 
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doenças causadas pelo temeroso mosquito. 

O presente projeto tem como objetivo 

contribuir para a efetivação dos programas e políticas 

nacionais, estaduais e municipais de combate ao 

Aedes aegypti.  

Ressalta-se por fim, que algumas medidas 

que constam neste projeto estão previstas no 

Programa Nacional de Controle da Dengue (2002), 

Plano de Contingência Nacional para Epidemias de 

Dengue (2015) e Plano Nacional de Enfrentamento 

ao Aedes e à Microcefalia (2016).  

Além disso, buscamos incorporar 

mecanismos, já utilizados em outros estados e 

municípios, que contribuem para a adesão e 

comprometimento dos cidadãos e cidadãs com a 

campanha de combate ao Aedes aegypti.  

A eliminação dos criadouros do mosquito é a 

forma mais eficiente para combater as doenças e esta 

tarefa precisa ser incorporada por todos os segmentos 

da sociedade. Somente com esta mobilização e 

determinação conseguiremos superar a epidemia e 

proteger a saúde de todos e todas, sempre com a 

atenção redobrada para as nossas crianças e 

gestantes.  

Por todo exposto, apresentamos para 

consideração dos nobres pares o presente projeto de 

lei, confiando na sua aprovação e consequentemente 

na sua sanção pelo Chefe do Poder Executivo.  

 
1
 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. LIMITES 

DA INICIATIVA PARLAMENTAR SOBRE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. Núcleo de Estudos e 

Pesquisas do Senado. Consultoria Legislativa. 

SENADO FEDERAL. Disponível em: 

www.senado.gov.br/conleg/nepsf.html 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Devolva-se à autora com base 

no art. 143. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 

A SR.ª RAQUEL LESSA  - (SD) - Muito 

obrigada, Senhor Presidente. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Edson Magalhães) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - 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 270/2016 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

cartórios que prestam serviços 

notariais informarem ao Detran-ES a 

transferência de propriedade de 

veículos, no ato do reconhecimento 

das firmas do vendedor e do 

comprador apostas no Certificado de 

Registro de Veículo - CRV. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º  Ficam os cartórios notariais 

obrigados a comunicar ao Detran-ES a transferência 

de propriedade de veículos no ato do reconhecimento 

das firmas do vendedor e do comprador, apostas no 

Certificado de Registro de Veículo - CRV. 

 

Art. 2º A comunicação ao Detran-ES deverá 

ser realizada por meio eletrônico, sem ônus para os 

usuários do serviço notarial. 

 

Art. 3º A comunicação de venda ao Detran-

ES fica mantida na modalidade vigente para os 

demais casos de venda de veículos, através de nota 

fiscal de concessionárias, contratos particulares e 

outros meios comprobatórios da venda referendados 

pelo Detran-ES. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A comunicação de venda é um processo de 

registro de informação junto ao Detran-ES sobre a 

transferência da propriedade de um veículo, a qual 

tem como finalidade eximir o antigo proprietário de 

responsabilidade sobre o veículo vendido, quanto a 

pagamento de multas, pontuação na carteira de 

habilitação, pagamento de IPVA e indenização por 

acidente de trânsito, entre outros. 

A comunicação deve ser feita ao Detran-ES 

em 30 dias a partir da venda do veículo. 

Apesar de ser um procedimento gratuito, sua 

efetivação depende de trâmite burocrático, sendo 

exigida a apresentação, na sede do Detran-ES, de 

formulário preenchido juntamente com uma série de 

documentos, incluindo cópia autenticada do 

Certificado de Registro de Veículo - CRV -, com 
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firma reconhecida do vendedor e do comprador. 

No ato do reconhecimento das firmas do 

vendedor e do comprador, é perfeitamente plausível 

que o próprio cartório que reconheceu as firmas 

comunique automaticamente ao Detran-ES a 

transferência de propriedade por meio eletrônico, sem 

nenhum ônus para os usuários, ressalvadas as 

despesas cartorárias com o reconhecimento das 

firmas e demais cobranças pertinentes. 

A medida restringe-se aos casos de 

comparecimento pessoal em cartório tanto do 

vendedor quanto do comprador para reconhecimento 

de suas firmas no CRV, em único ato. 

Fica mantida a comunicação de venda na 

forma estabelecida pelo Detran-ES para os demais 

casos, em que se apresente outro documento que 

comprove a venda do veículo, como nota fiscal da 

concessionária, contrato particular ou o próprio CRV 

em condições diversas do que ora se propõe. 

Esta proposição visa desburocratizar e 

conferir celeridade ao processo de transferência de 

propriedade de veículos nos casos em que o vendedor 

e o comprador compareçam em cartório para 

reconhecerem suas firmas no CRV. 

Tal procedimento irá conferir maior 

segurança para ambas as partes na transação de venda 

de veículos e ainda assegurará ao próprio Estado a 

correta identificação de seus proprietários. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Devolva-se ao autor com base 

no art. 143. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Justiça sobre o parecer ora apresentado e reafirmo a 

importância da matéria. Muitas pessoas são 

prejudicadas porque sequer sabem da obrigação de 

comunicar ao Detran quando vendem um veículo. 

Que isso passe a ser responsabilidade dos cartórios, 

do Estado e não do cidadão capixaba. 

Recorro à Comissão de Justiça da decisão. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Guerino Zanon) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

  

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 271/2016 
 

Institui o Dia Estadual das Religiões 

do Povo Tradicional de Matriz 

Africana, no dia 14 de maio de cada 

ano. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual das 

Religiões do Povo Tradicional de Matriz Africana no 

Calendário Oficial do Estado, a ser comemorado, 

anualmente, em 14 de maio. 

 

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

publicação. 

 

Vitória, 24 de agosto de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em primeiro lugar, destacamos a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela 

ONU, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, convertido em Decreto pela Presidência da 

República, e a Constituição Federal, todos garantindo 

a liberdade religiosa e de culto: 

 

“Declaração Universal dos Direitos 

Humanos - Assembleia Geral das 

Nações Unidas, 10 de dezembro de 

1948.  

 

Artigo XVIII -  Todo ser humano tem 

direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; este direito 

inclui a liberdade de mudar de 

religião ou crença e a liberdade de 

manifestar essa religião ou crença, 

pelo ensino, pela prática, pelo culto e 

pela observância, em público ou em 

particular.” 

 

DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE 

FEVEREIRO DE 2007. 

 

Institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais. 
 

Art. 3
o
  Para os fins deste Decreto e 

do seu Anexo compreende-se por: 

I - Povos e Comunidades 

Tradicionais: grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua 
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reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição; 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 216 - Constituem patrimônio 

cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas 

e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-

culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e 

preservação. 

 

A Convenção 169 sobre Povos 

Indígenas e Tribais, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), 

órgão da Organização das Nações 

Unidas (ONU), foi adotada em 

Genebra, em 27 de junho de 1989, e 

entrou em vigor internacional em 5 

de setembro de 1991. No Brasil, o 

cumprimento dessa Convenção foi 

determinado pelo Decreto 

Presidencial n.º 5.051, de 19 de abril 

de 2004. 

 

Artigo 2º 
 

1. Os governos deverão assumir a 

responsabilidade de desenvolver, 

com a participação dos povos 

interessados, uma ação coordenada e 

sistemática com vistas a proteger os 

direitos desses povos e a garantir o 

respeito pela sua integridade. 

2. Essa ação deverá incluir medidas: 

a) que assegurem aos membros 

desses povos o gozo, em condições 

de igualdade, dos direitos e 

oportunidades que a legislação 

nacional outorga aos demais 

membros da população; 

b) que promovam a plena efetividade 

dos direitos sociais, econômicos e 

culturais desses povos, respeitando a 

sua identidade social e cultural, os 

seus costumes e tradições, e as suas 

instituições; 

c) que ajudem os membros dos povos 

interessados a eliminar as diferenças 

socioeconômicas que possam existir 

entre os membros indígenas e os 

demais membros da comunidade 

nacional, de maneira compatível com 

suas aspirações e formas de vida. 

[...] 

 

Artigo 4º 

 

1. Deverão ser adotadas as medidas 

especiais que sejam necessárias para 

salvaguardar as pessoas, as 

instituições, os bens, as culturas e o 

meio ambiente dos povos 

interessados. 

2. Tais medidas especiais não 

deverão ser contrárias aos desejos 

expressos livremente pelos povos 

interessados. 

No artigo 6° da Convenção, fica 

garantido o direito dos povos e 

comunidades a ser previamente 

consultados em relação a qualquer 

medida que os afete direta ou 

indiretamente. Estabelece também 

que essa consulta deve ser realizada 

de forma a proporcionar a efetiva 

participação dos comunitários. E, no 

artigo 7º, fica determinado que são os 

próprios povos e comunidades que 

devem decidir o que é ou não 

importante para eles. 

21 

 

“DECRETO Nº 592, DE 6 DE 

JULHO DE 1992. Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos. 
 

ARTIGO 18 

 

     1. Toda pessoa terá direito a 

liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião. Esse direito 

implicará a liberdade de ter ou adotar 

uma religião ou uma crença de sua 

escolha e a liberdade de professar sua 

religião ou crença, individual ou 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
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coletivamente, tanto pública como 

privadamente, por meio do culto, da 

celebração de ritos, de práticas e do 

ensino. 

     2. Ninguém poderá ser submetido 

a medidas coercitivas que possam 

restringir sua liberdade de ter ou de 

adotar uma religião ou crença de sua 

escolha. 

     3. A liberdade de manifestar a 

própria religião ou crença estará 

sujeita apenas à limitações previstas 

em lei e que se façam necessárias 

para proteger a segurança, a ordem, a 

saúde ou a moral públicas ou os 

direitos e as liberdades das demais 

pessoas. 

     4. Os Estados Partes do presente 

Pacto comprometem-se a respeitar a 

liberdade dos países e, quando for o 

caso, dos tutores legais de assegurar a 

educação religiosa e moral dos filhos 

que esteja de acordo com suas 

próprias convicções. ” 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

VI - é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; 

[...] 

VIII - ninguém será privado de 

direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica 

ou política, salvo se as invocar para 

eximir-se de obrigação legal a todos 

imposta e recusar-se a cumprir 

prestação alternativa, fixada em lei; ” 

 

Questionamos: Por que apesar de toda a 

legislação supracitada que garante a liberdade 

religiosa em nosso país, os adeptos da umbanda e do 

candomblé, e suas variações, ainda são 

constantemente atacados por conta de sua religião? 

No Brasil, o racismo pessoal e religioso e a 

discriminação remontam à escravidão, e desde o 

período colonial, tais religiões sofrem preconceito 

pelo simples fato de serem de origem africana. No 

passado as religiões do Povo Tradicional de Matriz 

Africana foram proibidas e consideradas criminosas, 

a prática do Candomblé chegou a ser impedida por 

vários governos, sendo seus adeptos perseguidos e 

presos pela polícia.  

Engana-se quem pensa que este problema 

ficou para trás, o Estado do Rio, por exemplo, 

registrou 1.014 casos de intolerância religiosa entre 

os anos de 2012 e 2015, sendo 71% contra adeptos de 

religiões do Povo Tradicional de Matriz Africana. O 

Estado falha ao não educar melhor, ao não incluir 

mais o ensino sobre África, sobre religiões de do 

Povo Tradicional de Matriz Africana, sobre a 

importância das culturas africanas para a construção 

do país.  

Por isso, é de extrema importância que 

muitos erros, lendas, mitos e confusões que se 

cometem á respeito das religiões do Povo Tradicional 

de Matriz Africana sejam desmistificados, e assim se 

erradique o preconceito, o racismo religioso e a 

discriminação sofrida por seus seguidores, ainda nos 

dias de hoje.  

Tratando-se de religiões seculares, e que 

segundo pesquisas recentes, possuem cerca 3 milhões 

de adeptos, ou 1,5% da população total, existe a 

necessidade de reconhecimento da contribuição das 

religiões do Povo Tradicional de Matriz Africana na 

construção da cultura, nos costumes e na alma do 

povo brasileiro. Dessa forma, por meio do presente 

Projeto de Lei, para o qual pedimos o apoio dos 

nobres pares, vimos prestar justa homenagem a estas 

religiões que tanto contribuíram para a preservação 

das raízes africanas formadoras do nosso povo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 081/2016, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Marcos 

Eugênio Lesqueves. Publicado integralmente no 

DPL do dia 30 de agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-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 

95/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
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prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, que solicite ao 

Senhor Dr. Ricardo de Oliveira na qualidade de 

Secretário Estadual de Saúde do Espirito Santo, 

informações que possa identificar qual a função e o 

cargo exercido pelo servidor Pedro Paulo Amarante 

de Almeida Magalhaes na secretária de saúde. 

 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PTN 

 

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 

96/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, que solicite ao 

Senhor Dr. Ricardo de Oliveira na qualidade de 

Secretário Estadual de Saúde do Espirito Santo, 

informações que possa identificar qual a função e o 

cargo exercido pelo servidor Gabriel Renault Pinto 

de Almeida Magalhaes na secretária de saúde. 

 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PRP 

 

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 86/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª ouvido o 

Plenário, REGIME DE URGÊNCIA do Projeto de 

Lei nº 250/2016, de autoria deste Deputado, que 

dispõe sobre a obrigação da instalação de grades ou 

telas de contenção/proteção em toda extensão da 

ponte deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª 

ponte).  

 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

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

votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental. 

Solicito aos senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço aos Senhores 

Deputados Hudson Leal e Marcelo Santos, estou 

pedindo a V. Ex.
as

 para registrar presença, para dar 

quorum. 

Quando o projeto interessa ao povo do 

Espírito Santo, o líder do Governo derruba o quorum 

para votação. Isso já denunciei, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. É lamentável! Depois os suicídios 

continuarão ocorrendo na ponte por culpa exclusiva 

do governo do Estado, que bota a sua tropa de choque 

contra o povo. E para fazer essa maldade, tem que 

comandar o Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

que vem de Pinheiros, onde não deve ter televisão, 

para ver as maldades que eles praticam em Vitória. 

Deve ser isso, Senhor Deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Encerraremos o registro das 

presenças. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Dary Pagung, Hudson Leal e Marcelo 

Santos) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Cacau Lorenzoni, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Gildevan Fernandes, 

Guerino Zanon, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
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Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Não há quorum para votação, 

pelo que fica adiada.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 128/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V.Ex.ª, com base no art. 144, §5 do Regimento 

Interno, a RETIRADA do Projeto de Lei 08/2015, de 

sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

mercados, hipermercados, supermercados e afins 

que vendam bebidas alcoólicas a destinarem 

recinto anexo, na forma que menciona. 
 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

n.º 128/2016. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 129/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 

seja destinado o GRANDE EXPEDIENTE da 

Sessão Ordinária do dia 14 de setembro de 2016, 

quarta-feira, para que a Ilma. Dr.ª TELMA 

FREITAS PIMENTA, Presidente da Associação 

Brasileira de Psiquiatria - Secção Espírito Santo, 

possa explanar sobre a CAMPANHA SETEMBRO 

AMARELO DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. 
 

Palácio Domingos Martins, 24 de agosto de 

2016. 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

n.º 129/2016. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

347/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

149/2016, de autoria do  Deputado Marcos Bruno, 

que inclui os professores da rede pública e privada do 

Estado no grupo de risco para percepção prioritária 

de imunização em campanhas de vacinação contra 

endemias e epidemias. Publicado integralmente no 

DPL do dia 24 de agosto de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Em votação o Parecer n.º 

347/2016. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Lembro aos Senhores 

Deputados que durante a leitura do Expediente, se 

alguém quiser pedir nova verificação de quorum, 

pode-se permitir votar.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Até deputado de Vila 

Velha, que deveria ter interesse para coibir essa 

indústria do suicídio, sai do plenário para não 

responder presença e não dar quorum. Mas uma hora 

terá que ser votado, não é? Tudo bem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Continua a leitura do 

Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

344/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

153/2016, de autoria do  Deputado Sergio Majeski, 

que modifica a Lei nº 5.988/99, atualizando a 

nomenclatura e dispondo sobre o limite do número de 

alunos nas salas de aula que possuem alunos com 

deficiência matriculados. Publicado integralmente 

no DPL do dia 24 de agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Em votação o Parecer n.º 

344/2016. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

333/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

194/2016, de autoria da  Deputada Luzia Toledo, que 
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estabelece a “Campanha Estadual Maria da Penha” e 

dá outras providências. Publicado integralmente no 

DPL do dia 24 de agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Em votação o Parecer n.º 

333/2016. (Pausa)  

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

335/2016, da Comissão de Justiça, pela rejeição do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei 

n.
o
187/2016, de autoria do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

Estado, quando da celebração de contratos ou 

convênios com qualquer instituição pública ou 

privada, objetivando a apresentação de atrações e a 

realização de eventos, de fazer constar cláusula na 

avença que obrigue o beneficiário a informar sobre o 

patrocínio com recursos públicos, determinando a 

publicidade dos custos e dá outras providências. 

Publicado integralmente no DPL do dia 24 de 

agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Em votação o Parecer n.º 

335/2016. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

334/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

193/2016, de autoria da  Deputada Luzia Toledo, que 

acrescenta o § 2.º ao art. 3.º da Lei n.º 8.784, de 21 de 

dezembro de 2007, para dispor sobre a reserva de 

recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse 

Social - FEHAB para mulheres vítimas de violência 

doméstica. Publicado integralmente no DPL do dia 

24 de agosto de 2016. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Em votação o Parecer n.º 

334/2016. (Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

863/2016, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, para Instalar 

na Sede da Assembleia Legislativa equipamentos 

para captação de Energia Fotovoltaica. Lida na 75.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 864/2016, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para aquisição de 

um pilador de café e assinatura convênio com a 

Associação dos Agricultores Familiares das 

Comunidades Vargem Alegre e Botica-AFAVAB, 

localizada no município de Mimoso do Sul. Lida na 

75.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto 

de 2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 865/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

realização de serviço de conservação corretiva e 

preventiva, bem como nivelamento da 

pavimentação, do trecho em São Manoel do 

Frade, Km 400, Itapecoá / Itapemirim - ES, que 

integra o programa Caminhos do Campo.  

 

Vitória, 28 de agosto de 2016. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Essa estrada foi executada e inaugurada 

como parte do Programa Caminhos do Campo, há 

mais de dez anos, não tendo, até hoje recebido 

nenhum tipo de serviço de conserva. 

Sabe-se que uma estrada asfaltada e em boas 

condições de uso representa um importante vetor de 

desenvolvimento e melhora significativamente a 

qualidade de vida da população, que pode se deslocar 

com mais rapidez, conforto e segurança. 

Desta forma, o atendimento a esta 

solicitação, irá facilitar o acesso aos moradores e 

produtores rurais da região, trazendo 

desenvolvimento e contribuindo para o 

fortalecimento da economia local. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 866/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 
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regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

INSTALAÇÃO de um CRE - Centro Regional de 

Especialidade Médicas, na região do Caparaó, em 

local a ser escolhido, após análise de dados da 

Secretaria competente. 

 

Vitória, 28 de agosto de 2016. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicitação faz, haja vista a necessidade de 

desafogar o atendimento na unidade do município de 

Cachoeiro de Itapemirim.  

Ressalta-se que os pacientes dos municípios 

da região do Caparaó não precisarão se deslocar para 

Cachoeiro em busca de serviço médico. Desta forma, 

tal instalação ocasionará na melhoria nos 

atendimentos ao cidadão de toda região sul. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 867/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Construção de um espaço para 

instalação da Biblioteca Comunitária 

do Projeto De Pensar, Falar, Ler e 

Escrever no município de 

Anchieta/ES. 

 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2016. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 868/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

AMPLIAÇÃO da CEASA SUL, unidade de 

entreposto de grande importância para a 

economia do município de Cachoeiro de 

Itapemirim e região sul do estado. 

 

Vitória, 25 de agosto de 2016. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação se dá em função da ocupação 

plena dos espaços destinados aos chamados 

“permissionários”, que são os lojistas atacadistas que 

atuam em regime contínuo, qual seja, todos os dias. 

Houve há cerca de 5 (cinco) anos uma 

iniciativa visando a ampliação, porém não levada a 

cabo, tendo inclusive gerado  êxodo comercial desta 

unidade, com prejuízo  de cerca de 40% (quarenta 

por  cento)  de declínio na quantidade de produtos 

comercializados. 

Diante da crise hídrica e econômica em que 

atravessamos, faz-se necessário maior ação do poder 

público visando aprimorar os mecanismos de redução 

de danos ao produtor rural e à população em geral, 

sendo, portanto a Ceasa um instrumento gerador de 

emprego e regulador de mercado do setor 

hortigranjeiro e alimentício em geral. 

A área física de 30.000 m2 é dotada de 

excelentes condições e infraestrutura já preparada, o 

que se requer menor esforço e recursos para 

ampliação, com novas lojas, auditório para palestras e 

outras atividades pertinentes. 

Neste momento, faz-se necessário tão 

somente a efetiva finalização do projeto já idealizado 

e elaborado por técnicos da prefeitura de Cachoeiro 

de Itapemirim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM)  - Em votação as Indicações n.
os

 

863/2016, 864/2016, 865/2016, 866/2016, 867/2016 

e 868/2016. (Pausa) 

Adiadas as votações por falta de quorum.   

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, informo a 

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

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 
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(Registra presença o Senhor 

Deputado Hudson Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Não havendo mais 

Expediente a ser lido, passa-se à fase das 

Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, profissionais da imprensa, todos 

que nos assistem pela TV Ales, uma boa tarde.  

Senhor Presidente, fico triste porque esta 

Casa só vota urgência hoje em dia de projetos vindos 

do governo. Geralmente são projetos que estão 

prejudicando o estado do Espírito Santo, como é a 

questão da Secretaria da Fazenda e outros mais. O 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes sempre é 

escalado para fazer essas maldades.  

Senhor Presidente, vou requerer aqui que a 

TV Ales chegue até Pinheiros, para que as pessoas de 

Pinheiros, no norte do estado, saibam o que está 

acontecendo aqui, Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Vou apelidá-lo de Gildevan malvadeza com o povo. 

É verdade. 

Eu vim até à tribuna, Senhor Presidente, fazer 

uma denúncia grave e quero a atenção dos senhores 

deputados do interior. A Senhora Deputada Janete de 

Sá não está presente e é a presidente da Comissão de 

Agricultura. Quero fazer uma denúncia e quero que 

isso não seja verdade, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. Quero ajudar o governo a bloquear que 

casos desse tipo venham a acontecer. Está para ser 

mandado para esta Casa - quero que não seja 

mandado, espero que não seja verdade -, um projeto 

de lei que vai beneficiar apenas duas empresas de 

laticínios. Darei o nome aqui: Damare, de Montanha 

e Laticínios Selita. Senhor Presidente, em prejuízo de 

todos os outros pequenos empresários, Senhor 

Deputado Sergio Majeski. Essa adequação, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, vem para beneficiar 

essas duas empresas em prejuízo de todos os demais 

produtores, pequenos produtores. Justamente num 

momento que temos que dar ênfase àquele que é 

pequeno, já está passando por muita dificuldade.  

Quero acreditar que o secretário da 

Agricultura, Octaciano, está sendo enganado, 

senhores deputados. Há pessoas da OCB, do Sistema 

OCB, advogando para essas duas empresas grandes 

em detrimento dos próprios empresários que ela 

representa. Espero que esse projeto não chegue a esta 

Casa, Senhor Deputado Gildevan Fernandes. Chega 

de esta Casa ser utilizada como uma caixinha de 

malvadeza do governo do Estado para beneficiar uns 

amigos em detrimento da maioria do povo do 

Espírito Santo. O pequeno agricultor tem que ter 

incentivo, não se criar mecanismos para prejudicá-los 

e beneficiar os grandes produtores.  

O Senhor Deputado Hudson Leal retornou 

agora; ausentou-se para não votar o requerimento da 

ponte! Retornou agora o Senhor Deputado! Espero 

que amanhã V. Ex.ª ajude o povo da Grande Vitória 

votando pela urgência do projeto que coloca grade, 

proteção ou tela na Terceira Ponte, para que 

possamos evitar suicídio naquela ponte.  

Sei que o lobby dos empresários é muito 

forte no governo. Espero que esta Casa faça se 

respeitar e representar; faça a representatividade do 

povo. Então, essa questão dos laticínios é muito 

grave e não podemos compactuar com o massacre 

dos pequenos produtores, agricultores, em especial os 

produtores de leite, como foi feito com os produtores 

de carne, Senhor Deputado Da Vitória. Isso tem que 

acabar neste estado. Beneficiar a Damare e a Selita 

em detrimento de todos os demais produtores, 

daqueles que realmente dão o sangue e o suor.  

Concedo um aparte a V. Ex.ª, Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Dary Pagung 

e Luzia Toledo) 

 

O Sr. Da Vitória - (PDT) - Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, da mesma forma, como ouvidor-

geral desta Casa, recebi essa manifestação de muitos 

produtores de leite. Realmente há algo muito 

esquisito acontecendo. Essas duas empresas são 

sempre citadas, tanto a Damare quanto a Selita, num 

benefício, sendo privilegiadas de uma forma fiscal 

que acredito que ninguém do governo do Estado vai 

cometer um erro desses. Mas elas já estão anunciando 

uma reformulação, como já aconteceu com a carne do 

nosso Estado e está um desespero com os pequenos 

produtores de carne. 

Recebi uma solicitação, e vou solicitar à 

Senhora Deputada Janete de Sá, que é a presidente da 

Comissão de Agricultura, para reunir todos os nossos 

produtores de leite do Estado. Conversei com o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos para que não 

aconteça um absurdo e um crime como esse, como 

eles querem que aconteça, para beneficiar duas 

grandes empresas no nosso Estado. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Por último, Senhor Presidente, vou lançar um nome 

agora para o chefe da Casa Civil, colocar Santo Zé 

Carlinhos, porque, Senhor Deputado Sergio Majeski, 

S. Ex.ª tem feito um milagre dentro desta Casa, fez 

gente mudar de posição de zero a dez, de uma hora 

para outra. Não sei com quais argumentos e nem 

tenho interesse de saber, mas o negócio não é fácil! 

(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, que não deixa de assomar 

à tribuna. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, registro 

que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Há 

um movimento na porta da Assembleia, onde 

estivemos hoje dando os parabéns a todos, 

especialmente aos estudantes, que estão fazendo esse 

movimento tão interessante. 

Registro, também, o 4.º Congresso, de que 

falei o mês inteiro e para o que convidei todos. Fiz a 

abertura do Congresso - desculpe-me falar na 

primeira pessoa, mas sou um dos organizadores - e o 

encerramento.  

As fotos mostram vários participantes do 

Congresso. Na que está sendo mostrada, o doutor 

Leandro, cirurgião de mão, o da esquerda do painel; 

doutor Clenio, juiz federal do Paraná; doutor Flávio 

Kataoka, diretor da Emescam.  

Nesta outra foto, com o ministro da Saúde. 

Quem não quis ir ao Congresso ver o ministro da 

Saúde, para cobrar, cobramos muitas coisas ao 

ministro, ao secretário e ao governador. Mas ninguém 

foi ao Congresso cobrar, como fiz, dando um puxão 

de orelha no ministro, para que mande verba 

especialmente para os municípios. 

Nesta foto, o doutor Eric, diretor do Hospital 

Doutor Jayme Santos Neves. Na próxima o coronel 

Willian, do HPM; o doutor Gilberto Dutra, presidente 

do Conselho Regional de Farmácia; e o Leandro, 

farmacêutico bioquímico de Linhares.  

Nesta próxima foto temos a Mesa. Estamos 

mostrando aquele painel e, naquele momento, fiz um 

questionamento acerca das políticas públicas com 

saúde.  

Nesta outra imagem, com o doutor Flávio, 

com o doutor Schulze e com o doutor Paulo César, 

juiz no Espírito Santo. Nesta outra, o doutor Clenio, à 

direita; a doutora Clenir Avanza, que organizou esse 

Congresso; o doutor Pedro Gebran, desembargador 

federal do Paraná e um dos juízes da Lava Jato; e o 

doutor Leandro, cirurgião de mão, que também está 

presente no momento da foto. 

Nesta foto é mais ou menos o outro grupo: o 

doutor Renato; o doutor Gebran, desembargador; e o 

doutor Clenio também.  

Novamente, nesta imagem, eu questionando. 

Tivemos mais de setecentos participantes do Brasil 

inteiro e, naquele momento, estávamos questionando 

acerca das políticas públicas de saúde. Infelizmente, 

dos deputados estaduais, somente eu compareci. Tenho 

que falar isso porque estive o mês inteiro, me 

esgoelando, convidando todos! Vieram participantes 

desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, mas muita 

gente do Espírito Santo faltou a esse congresso. 

Nesta foto sou eu novamente, ao microfone, 

questionando sobre a política pública da saúde 

pública. E nesta outra a Mesa, de que participei. 

Estamos com o doutor Renato; com o doutor Pedro 

Gebran; com o doutor Clenio; com o Remegildo 

Gava Milanez, do Hospital Metropolitano; e também 

com o doutor Gabriel Schulman. 

Nesta próxima foto temos Maely, que apoiou 

também o nosso congresso, e a doutora Clenir 

Avanza. 

Vemos, nesta foto, o Doutor Fernando 

Manica, maior autoridade no Brasil em terceiro setor, 

tem vários livros publicados. Com certeza faremos 

um seminário sobre o terceiro setor e ele será o 

palestrante principal. 

Na próxima foto o doutor Pedro Gebran 

Neto, desembargador federal e um dos coordenadores 

do congresso. Nesta outra o doutor Clenio, do Paraná, 

e doutor Pedro Gebran Neto, que é o desembargador 

da Lava Jato, no Paraná. 

Nesta foto novamente com Gabriel 

Schulman, também grande autoridade em direito 

médico; doutor Clenio e, outra vez, doutor Gebran.  

A próxima foto mostra outro grupo, 

formando a Mesa com a doutora Francesca, no final. 

Depois volto para falar sobre o restante desse 

congresso, em que foi muito bom cobrarmos do 

ministro da Saúde as políticas públicas de que 

precisamos. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Atenderei ao Senhor 

Deputado Da Vitória para colocar mais uma foto. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 
 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) -  Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, especialmente nossos colaboradores desta 

Casa, nossos amigos da galeria, imprensa que está 

presente, nossos internautas, telespectadores da nossa 

TV Ales  e da TV Educativa, especialmente nossos 

amigos e amigas que estão nos acompanhando em 

Cachoeira de Itapemirim, nossa mensagem nesta 

tarde é exatamente para nossa Cachoeiro. Quero 

mandar um abraço muito especial principalmente ao 

setor de rochas ornamentais de Cachoeiro de 

Itapemirim, setor importante não somente para aquele 

município, mas para todo o Estado do Espírito Santo 

e para todo o Brasil. Para quem não sabe, oitenta por 

cento das rochas ornamentais que são exportadas no 

Brasil são originadas do Espírito Santo e 

principalmente do sul do Estado, em Cachoeiro de 

Itapemirim.  

Quero, de maneira muito especial, 

parabenizar toda a equipe organizadora da 42.ª 

Cachoeiro Stone Fair, que fez uma belíssima feira, 

uma belíssima exposição, na semana passada, na 

nossa cidade, comportando duzentos expositores de 

todo o Brasil, além de vários expositores e também 

visitantes internacionais. Estava muito bonita a feira, 

a exposição, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 

as pessoas presentes. Ainda não temos o fechamento 

do valor de negócios, mas Cachoeiro está de 
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parabéns, porque, mesmo no meio desta crise, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, mesmo no meio de toda 

esta situação adversa na nossa economia, ter duzentos 

expositores e credibilidade para receber pessoas de 

todo o planeta, como ali estava acontecendo, não é 

para qualquer evento, não é para qualquer feira, para 

qualquer exposição. Isso mostra que, apesar dos 

pesares, apesar da crise, Cachoeiro de Itapemirim 

está viva, é uma cidade pujante, é uma economia que 

está abalada, mas tem condições de ser recuperada.  

Parabenizamos todo esse setor marmoreiro, 

todo o setor de rochas ornamentais de Cachoeiro de 

Itapemirim que, nesse momento de crise, nesse 

momento de fragilidade econômica, mostra força; o 

setor mostra pujança; o setor mostra coragem e 

superação. Mostra que o pessoal não está parado, mas 

com vontade de trabalhar, com vontade de regredir 

esse quadro que está aí, encarar e vencer esse quadro, 

superar. É a mensagem que foi passada para todos 

nós que ali estivemos. Só gente otimista, pessoas 

fechando grandes negócios, setor de máquinas, setor 

das rochas, setor dos abrasivos, dos materiais; tudo 

que está ligado direto e indiretamente a esse 

segmento, a esse setor. As pessoas estavam muito 

felizes, trabalhando e fazendo a gestão dos seus 

negócios.  

Ficam os meus parabéns e as minhas 

considerações ao Sindirochas e a toda a sua equipe 

organizadora. Parabéns ao Cetemag e, 

principalmente, aos guerreiros expositores, aos 

empresários de Cachoeiro de Itapemirim e 

adjacências, que não mediram esforços e, mesmo em 

uma crise como esta, montaram, construíram e 

elaboraram uma belíssima feira. Parabéns setor de 

rochas ornamentais e Cachoeiro de Itapemirim. 

(Muito bem!) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto e 

Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, funcionários da 

Casa e aqueles que nos assistem pela TV Ales, hoje, 

um dos principais jornais do Espírito Santo traz 

matéria sobre educação, cujo título é: Em ano 

olímpico... Maioria das escolas não têm quadra de 

esportes. Na área rural, 83,1% das escolas 

enfrentam esse problema. Algo que já tinha dito pelo 

menos quatro ou cinco vezes, porque tenho visto isso 

em mais de uma dezena de escolas do estado que 

tenho visitado. 

A segunda parte dessa matéria tem como 

título: Infraestrutura não determina aprendizado. 

Como subtítulo: Essa é a visão do secretário de 

Educação Haroldo Rocha. 

Gostaria que desse um take no jornal. 

(Pausa) 

Ora, não é a primeira vez que o secretário de 

Educação se manifesta desta forma, dizendo que 

infraestrutura não determina e não tem grande 

influência sobre o aprendizado, o que pra mim é um 

atestado claro de que o secretário não entende de 

Educação, porque se entendesse não diria uma 

bobagem dessas. Imagine uma sala de aula sem 

carteira direito, sem climatização, faltando material 

nas escolas... E isso não determina. Agora, se não 

determina, faço uma pergunta ao secretário de 

Educação: Por que quando se faz o chamamento para 

a licitação ou aluguel de prédios para o projeto 

Escola Viva, há critérios tão rigorosos de espaços 

físicos? Se não determina, então poderia ser em 

qualquer lugar. Ligado a isso, estamos vendo uma 

quantidade imensa de propagandas no rádio, na 

televisão, nos jornais e em outdoors sobre o projeto 

Escola Viva, no mesmo momento em que o Estado 

alega que não tem dinheiro para absolutamente nada.  

Olha só, temos dezenas de obras de escolas 

paralisadas e ninguém entende o porquê. Têm escolas 

que falta pincel para os professores, e o Governo faz 

uma propaganda estrondosa desse projeto. Agora, no 

caso dos outdoors, principalmente, uma propaganda 

enganosa. Por quê? Ali tem escrito: 

#VEMPRAESCOLAVIVA. E tem uma frase dizendo: 

Crescendo em todo o Estado junto com os sonhos dos 

jovens. Crescendo em todo o Estado onde? 

Visitei cento e setenta e três escolas em 

setenta e seis municípios. Muitas escolas caindo na 

cabeça dos alunos.  

Imagine um aluno lá em Apiacá, vai estudar 

na Escola Viva onde? Está crescendo em todo o 

Estado! E está chamando para a Escola Viva!  

Em Barra de São Francisco, na Escola João 

XXIII, que o Senhor Deputado Padre Honório 

também visitou, as pessoas deveriam receber 

insalubridade por estar dando aula dentro daquele 

espaço. E a escola está praticamente pronta e 

paralisada há um ano e meio.  

O Senhor Deputado Edson Magalhães 

conhece muito bem a realidade da Escola Silva Melo, 

em Guarapari; as pessoas em uma situação 

deprimente dentro de um prediozinho qualquer e a 

escola paralisada.  

O Senhor Deputado Bruno Lamas conhece a 

realidade da ABL, em Serra; as pessoas num espaço 

improvisado e a obra da escola paralisada.  

Como o governo tem dinheiro para fazer uma 

propaganda dessa monta, mas não tem dinheiro para o 

mínimo da educação? Tenho dito aqui, o Estado pode 

instalar Escola Viva onde quiser, não pode é 

abandonar o resto das outras escolas.  

E esta propaganda do outdoor é enganosa 

sim. Ainda que ano que vem o Estado abra mais 

quatro, cinco, seis escolas, não será em todo o 

Estado. Mesmo assim estas escolas atendem uma 

média de quinhentos alunos.  

Imagine, por exemplo, Linhares, que tem 
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uma quantidade imensa de alunos; São Mateus; 

Cachoeiro de Itapemirim... Abre uma escola para 

fazer a propaganda. E os demais alunos? Vão 

frequentar esta escola onde, se só tem quinhentas, 

quatrocentas, trezentas e cinquenta vagas? É absurdo 

isso. É tentativa de enganar a opinião pública sobre a 

realidade da Educação capixaba. 

Pois não, Senhor Deputado Guerino Zanon. 

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Obrigado 

Senhor Deputado, professor Sergio Majeski, por me 

ceder o aparte.  

Quero concordar com V. Ex.ª; é propaganda 

enganosa mesmo porque em Linhares não tem Escola 

Viva.  

Só queria que o nosso professor Haroldo, que 

tem qualidade como pessoa, como secretário e como 

professor que foi, entendesse que não é a Escola Viva 

que vai resolver os problemas da péssima Educação 

que temos no Estado do Espírito Santo. Ela é um 

instrumento, concordo com V. Ex.ª. E V. Ex.ª fala 

que não é contra a Escola Viva; ninguém é contra. E 

bato palmas por ser um bom projeto, mas não posso 

aceitar que milhões de recursos sejam gastos para 

divulgar um único projeto enquanto a rede está 

caindo aos pedaços, como é o caso das escolas 

Manuel de Abreu, em Bebedouro; Polivalente I, no 

BNH; Polivalente II, José de Caldas Brito, no Araçá; 

e tantas outras escolas, além de insuficiência com a 

falta de novas escolas.  

O projeto Escola Viva é espetacular, mas não 

podemos passar quatro anos de um mandato com 

único projeto e vendo o restante da rede ser destruída. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Muito obrigado, Senhor Deputado Guerino Zanon. 

(Muito bem!)  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e Janete 

de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente; Senhores 

Deputados Theodorico Ferraço, Cacau Lorenzoni, 

Enivaldo dos Anjos; Senhoras Deputadas; público 

presente; servidores da Casa, aos quais sempre 

agradecerei pelo carinho, profissionalismo e 

colaboração com o nosso mandato. Que Deus nos 

abençoe, Senhor Presidente. 

Ao capixaba que nos acompanha desejo, a 

todos, uma boa semana de trabalho. Uma semana que 

começa com alguns projetos de nossa autoria 

tramitando. E tive que recorrer à Comissão de 

Justiça, com relação a um de nossos projetos. 

Lamento a posição inicial, mas lutaremos pelo 

projeto que trata da transferência de veículos.  

Entendemos que quando o cartório recebe um 

cidadão, cobra por este serviço. Quando o Detran 

cobra uma taxa no momento da venda de um veículo, 

cobra do cidadão capixaba. O cartório deveria 

imediatamente comunicar ao Detran e isentar isto do 

capixaba.  

Às vezes, as pessoas não sabem que são 

obrigadas a comunicar e isto traz consequências 

terríveis, dívidas, multas, enfim. É uma iniciativa que 

vem das ruas, uma solicitação que vem das ruas e que 

transformamos em proposta dentro do exercício do 

nosso mandato. Trabalharemos para que seja 

aprovada neste parlamento e sancionada. 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, gostaria 

também de cumprimentar o secretário-chefe da Casa 

Civil, José Carlos da Fonseca, e o governador Paulo 

Hartung pela nomeação do subsecretário Silas Maza.  

Sabemos que o nosso amigo Roberto 

Carneiro se afastou para uma experiência na vida 

pública, junto com o Senhor Deputado Amaro Neto. 

S. S.ª é o vice do Senhor Deputado Amaro Neto 

nessas eleições. Desejamos todo o sucesso tanto ao 

Senhor Deputado Amaro Neto, meu amigo, quanto ao 

seu vice. 

O Silas assume as funções na Casa Civil. S. 

S.ª é um capixaba de coração, mas um serrano 

também. A Serra se sente representada e feliz com 

esse trabalho. Espero que S. S.ª possa colocar sua 

experiência como vereador que foi na cidade, como 

secretário de Desenvolvimento Urbano da maior 

cidade do Estado, por suas habilidades. Que possa 

contribuir e ajudar o governo do Estado não só num 

debate com a Assembleia, mas num debate com a 

sociedade. Esta é a mensagem do Deputado Bruno 

Lamas ao novo subsecretário da Casa Civil. 

Em relação à fala do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, como tocou no nome de Serra somos 

obrigados a nos posicionar, Senhor Deputado Nunes. 

Somos obrigados a nos posicionar pelos capixabas, 

mas se falarem de Serra, mais ainda. Estamos cientes 

sobre as questões envolvendo a escola Aristóbulo 

Barbosa Leão. Em nosso mandato temos uma pauta 

que se chama Café com a Educação. Toda quinta-

feira, antes do expediente, bem cedo, 6h30min da 

manhã, já estamos tomando café com os diretores de 

escolas, ouvindo suas demandas. É costume eu sair 

do café e visitar as escolas do Estado, especialmente 

as de Serra. 

Sabemos que a obra da nova escola 

Aristóbulo Barbosa Leão está paralisada. 

Infelizmente, na máquina pública, quando uma 

empresa quebra quem paga o preço é a população. A 

empresa que estava construindo quebrou, faliu. Uma 

nova licitação, uma obra demora. Infelizmente nos 

deparamos com essa situação. Conhecemos o prédio 

alugado, inclusive temos a informação de que o novo 

prédio, assim que concluído, será transformado em 

uma Escola Viva, uma escola em tempo integral, no 

coração de Laranjeiras. Então, a nossa expectativa é 

que essa obra seja retomada o mais rápido possível, 

inclusive que já pensem na construção de outra. 



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 

Estamos atentos, conhecemos a realidade, sabemos 

da importância, mas registramos a nossa confiança de 

que a questão será resolvida o mais rápido possível. 

Senhor Presidente, no mais, que Deus nos 

abençoe. Uma boa semana para todos, não me 

esquecendo de pedir aos capixabas, aos brasileiros, 

especialmente aos serranos, que continuem com a 

corrente de oração, porque o nosso prefeito Audifax 

Barcelos está superando, com as bênçãos de Deus e 

as orações, este momento crítico em sua saúde.  

Lamentamos que infelizmente algumas 

pessoas, os concorrentes, fazem o uso indevido. 

Fizeram uma postagem maldosa com a foto da esposa 

do prefeito Audifax, a doutora Mara Barcelos. Ela foi 

às ruas levar uma carta de gratidão. A carta dizia: A 

minha mensagem de gratidão pelas orações. E já 

fizeram propaganda mentirosa na internet, aqueles 

fakes. Quanto mais falam mentira, quanto mais 

atentam contra a honra, contra a família do prefeito 

Audifax, mais a população se sensibiliza e mais sente 

falta desse grande líder que é o nosso prefeito da 

cidade de Serra, Audifax Barcelos. 

Muito obrigado. Um abraço a você serrano, a 

você capixaba. Vamos em frente. Tenho dito, Senhor 

Presidente! (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador ) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 

acompanham através da TV, servidores desta Casa, 

estamos nos aproximando das eleições municipais. 

Dia 2, estaremos escolhendo os nossos novos 

vereadores, as nossas novas vereadoras, os nossos 

novos prefeitos e prefeitas. 

O que mais precisamos hoje, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, é de gestores que 

aprendam a cuidar das pessoas. Temos muitas 

pessoas preocupadas com a construção, com o 

equipamento, com a economia do município ou do 

Estado, mas temos poucas pessoas cuidando das 

pessoas.  

 O Senhor Deputado Sergio Majeski fez uma 

reflexão aqui em relação à questão da educação. 

Senhor Deputado Amaro Neto, no Portal da 

Transparência pude comprovar que o nosso Estado 

gastou, somente com a Sedu, com propaganda de 

televisão, dois milhões, duzentos e quarenta e oito 

mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e 

dois centavos. No total, entre internet, jornal, etc., 

três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, 

setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos. 

Isso está no Portal de Transparência da Sedu.  

Pergunto: num momento em que dizemos 

pelos quatro cantos do mundo que não temos 

dinheiro para manter as escolas do campo, para 

equipar as escolas, e que temos que reduzir e 

economizar; num momento em que não se tem 

dinheiro para construir uma área de esporte na escola, 

Senhor Deputado Sergio Majeski, como gastamos 

três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, 

setecentos e quatro reais somente com propaganda? É 

muito estranho. Imagino como devem ser os gastos 

com as outras secretarias de Estado - Secretaria de 

Agricultura, Secretaria de Saúde etc.  

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Obrigado 

pelo aparte, Senhor Deputado Padre Honório.  

Mais uma vez, é aquela velha história: não 

tem dinheiro para tudo. Mas não pode tê-lo para 

divulgar um projeto e deixar o restante dos serviços 

praticamente à míngua. Não é justo isso!  

O que V. Ex.ª está colocando é perfeitamente 

correto: os gestores devem cuidar das pessoas. 

Quando ouvi isso eu estava falando com o Senhor 

Deputado Amaro Neto que na campanha de 1996, há 

vinte anos, eu falava o seguinte: Nós temos que 

cuidar da cidade para cidade cuidar das pessoas. E o 

que é cuidar da cidade? É ter um carinho especial 

com o serviço público, é ter serviço público de 

qualidade. É tudo isso que pedimos. Não se pode 

investir três milhões e meio de reais em propaganda, 

basicamente, de um ou outro projeto, enquanto o 

resto do sistema está capengando.  

Quando falo isso - as pessoas sabem que sou 

governista, que sou Paulo Hartung, que acredito em 

S. Ex.ª - é uma maneira de chamarmos a atenção para 

o que de ruim está acontecendo na administração 

pública estadual.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 
Agradeço o aparte, Senhor Deputado Guerino Zanon.  

Acho que a propaganda é importante, mas 

não pode ser prioridade, enquanto as pessoas 

precisam de médicos, de medicamentos, e as escolas 

precisam de mais atenção. Fico preocupado com isso 

quando tenho que escutar e justificar para as pessoas 

que o Estado não tem dinheiro.  

Espero que aprendamos a cuidar das pessoas 

e que elas sejam prioridade nas nossas gestões. 

(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

acompanhando hoje a sessão do impeachment, pude 

observar que política é a arte da inteligência, do 

discernimento, do bom senso e, às vezes, até do 

perdão.  

 Hoje, no Congresso Nacional, a Situação, que 

é a favor do impeachment, acabou cometendo um 

equívoco muito grande nos questionamentos feitos à 

presidenta Dilma Rousseff porque acabaram dando-
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lhe uma condição de se explicar, de responder e de 

praticamente calar as perguntas dos senadores 

favoráveis ao impeachment. É lógico que esse é o 

grande brilho da política.  

Vale a pena assistir às sessões do Senado 

neste momento, porque é uma ocasião em que a 

democracia estabelece um diálogo de uma presidenta 

depondo e respondendo às perguntas, o que mostra 

como a política é movida por sentimento de 

inteligência e por sentimentos diferentes.  

Senhor Presidente, estamos avaliando que se 

prevalecer o debate, corre-se o risco de a Presidenta 

continuar, pelo fato do sucesso que está tendo nas 

duras respostas às perguntas que lhes são 

encaminhadas.  

Estamos percebendo, no Espírito Santo, o 

quanto é bom a pessoa ser do perdão. Falo isso com 

ralação à surpresa que tive com o ex-prefeito Luiz 

Paulo Vellozo Lucas. Que homem humano, que 

perdoa tão facilmente como ele está perdoando! Ele 

aparecer na propaganda de televisão do prefeito 

Luciano Rezende me faz sentir o quanto ele é um 

homem bom de coração.  

Na campanha passada vi o quanto o prefeito 

Luciano Rezende o atingiu e o desqualificou, usando 

até aquele argumento baixo de apelar para difamação 

moral para conseguir derrotá-lo na eleição. Três anos 

e meio depois, temos a oportunidade de assistir ao 

ex-prefeito Luiz Paulo perdoando o prefeito Luciano 

Rezende e comparecendo ao seu lado em gravações 

partidárias e políticas com aquele dedinho gordinho, 

fazendo o um.  

 Isso demonstra que, às vezes, parece que as 

pessoas não perdoam, mas elas estão perdoando. Não 

sei como o PSDB de Vitória está se sentindo com 

isso. Como o PSDB, que tanto odeia a atual 

administração, está se sentindo, vendo seu líder - 

líder do Senhor Deputado Sergio Majeski, inclusive - 

posicionando-se na televisão e apontando o dedinho 

em favor daquele que o crucificou, atingindo sua 

honra e até dando a ele uma suspeição de que ele se 

utilizava de um instrumento artificial para se manter 

vivo e caminhando na política e nos ambientes 

sociais? 

 

O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Peço um 

aparte, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Concederei um aparte a V. Ex.ª porque sei que V. 

Ex.ª, dentro do espírito democrático de vigilância 

permanente, também está abatido com esse 

comportamento inesperado.  
 

O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Não, muito 

pelo contrário. Não estou abatido porque acho que 

este não é o caso somente do Luiz Paulo. Se há um 

local em que vemos as pessoas perdoando, depois 

brigando e depois defenestrando é esta Casa de Leis. 

A história de tantos Parlamentares nesta Casa 

também é esta: em um momento está de um lado em 

outro momento está do outro lado. Isso não é algo 

específico do Luiz Paulo.   

Dentro da questão posta em Vitória não há 

um cenário onde se diga: é este cenário que 

queríamos. Existe um cenário em que 

democraticamente as pessoas podem tomar suas 

decisões. 

Luiz Paulo é uma pessoa que merece todo o 

meu respeito. Achei muito digno a questão de ele 

dizer que optou por essa decisão.  

  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Que ele perdoa o prefeito.  

 

O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - O Luiz 

Paulo é uma pessoa que merece todo nosso respeito. 

Foi um grande prefeito de Vitória e é um grande 

intelectual. A decisão das pessoas precisa ser 

respeitada. Estamos em uma democracia.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

É disso que estou falando, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, do exemplo que ele está dando de perdão. 

Um homem simples e humilde que está perdoando 

aquele que o atingiu, chamando-o de usuário de 

produtos químicos, que vivia às escondidas para 

administrar Vitória. Então, acho que a atitude dele é 

digna, e V. Ex.ª acabou confirmando. É muito bom 

vermos pessoas públicas com esse dom do perdão, 

como aconteceu com o ex-prefeito Luiz Paulo. O 

PSDB de Vitória está muito satisfeito, pelo que 

vemos nos comentários da Praia do Canto, Jardim da 

Penha e Jardim Camburi. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sandro Locutor. 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à 

Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Da 

Vitória.  

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes declina. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a 

V. Ex.ª verificação de quorum para manutenção da 

sessão. 
  

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - É regimental. 

Solicito aos senhores deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 
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(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Da Vitória, Dary 

Pagung, Edson Magalhães, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Hudson Leal, Luzia Toledo, Nunes, 

Pastor Marcos Mansur e Raquel 

Lessa) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Cacau Lorenzoni, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Guerino Zanon, Janete de Sá, Padre 

Honório, Sandro Locutor, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 
Requeiro a V. Ex.ª nova verificação de quorum para 

manutenção da sessão. (Pausa) 

  

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - É regimental. 

Solicito aos senhores deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Doutor 

Rafael Favatto, Gildevan Fernandes, 

Guerino Zanon, Padre Honório, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

  

(Registram presença os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni, Doutor 

Hércules, Gilsinho Lopes, Janete de 

Sá e Sergio Majeski) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Registro a presença 

em nossas galerias de alunos da Escola Feliciana 

Garcia, da Ilha dos Aires, da nossa cidade canela-

verde. Um abraço para Vila Velha. Valeu, garotada! 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Não há quorum para 

manutenção da sessão, pelo que vou encerrá-la. 

Antes, porém, convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, extraordinária, dia 29 de agosto de 2016, às 

16h10min, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar 

n.º 14/2016; discussão única, em regime de urgência, 

dos Projetos de Lei n.
os

 254/2016 e 252/2016; e 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Resolução n.º 54/2015.  

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às quinze horas e 

cinquenta e oito minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Erick Musso, Eliana Dadalto, Freitas, 

Luiz Durão e Marcos Bruno. 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DOS 11,98%. 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 31 DE 

MARÇO DE 2016. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Havendo número legal, invocando 

a proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão.  

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima segunda reunião 

extraordinária, realizada em 15 de outubro de 2015; 

da décima terceira reunião extraordinária, realizada 

em 21 de outubro de 2015; da décima quarta reunião 

extraordinária, realizada em 18 de novembro de 

2015; e da primeira reunião extraordinária, realizada 

em 28 de março de 2016. (Pausa) 

 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura das atas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão as atas. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Também voto pela aprovação. 

Aprovadas as atas como lidas.  

 Vamos aproveitar para deliberar sobre a 

prorrogação do funcionamento desta comissão por 

mais cento e oitenta dias.  

 Como vota o Senhor Deputado? 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 
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 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ficam prorrogados os trabalhos da 

comissão por mais cento e oitenta dias. Espero que 

não seja necessário esse tempo todo, porque vamos 

botar fogo nesse trem de novo.  

 Peço ao Senhor Deputado Sergio Majeski 

que faça as palavras de recepção aos estudantes da 

Escola NEP, da Praia da Costa. S. Ex.ª, além de 

deputado, é professor, e recepcionará os estudantes. 

Depois pedirei que vocês venham com os estudantes 

até a Mesa para fazermos uma foto no plenário da 

Assembleia para vocês guardarem, e quando algum 

de vocês for deputado, vai ter a fotozinha para provar 

que esteve aqui.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Meus cumprimentos a todos os funcionários e ex-

funcionários presentes, ao Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, e um cumprimento especial aos nossos 

ilustres visitantes, alunos da Escola NEP, de Vila 

Velha, acompanhados pelas professoras Dilma e 

Daniele. São alunos de quarto e quinto ano. Que 

bacana vocês estarem aqui. É bom, desde muito cedo, 

ir conhecendo como funcionam as instituições no 

Espírito Santo e no país. Sejam muito bem-vindos. À 

medida que forem crescendo, acompanhem sempre 

como a política acontece, como os políticos 

trabalham, para que possam cobrar. Se animem a 

participar da vida política também. Todo mundo fala 

o tempo inteiro, e as crianças ficam ouvindo desde 

muito cedo que os políticos são corruptos, que na 

política ninguém presta, e isso não é verdade. 

Existem muitas pessoas boas na política também, e 

muita gente que não presta obviamente, mas cabe a 

nós, cidadãos, participarmos de tal forma que 

venhamos ocupar esses lugares, para impedir que 

gente ruim ocupe os lugares na política, para ser 

vereador, prefeito, deputado. 

Espero que muitos de vocês se animem e um 

dia estejam aqui sentados como deputados ou 

vereadores, prefeitos, senadores. Sejam muito bem-

vindos. Às professoras, parabéns pelo trabalho, pelo 

interesse. A Casa está sempre à disposição. Venham 

mais vezes, sempre que quiserem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos aproveitar e pedir às 

professoras para trazerem os alunos para fazerem 

uma foto aqui de cima. Peço ao Tonico para pegar o 

e-mail da professora para mandar as fotos para 

registrar a visita, que fazemos com muita satisfação.  

Podem fazer as fotos. Continuaremos os 

trabalhos, sem interrupção, para os alunos ficarem à 

vontade. Havendo mais alguém da Escola do 

Legislativo presente, podem ficar à vontade. Todo 

mundo à vontade. Fiquem pertinho aqui. Vocês estão 

sendo filmados pela televisão e farão as fotos. Os 

professores, os monitores da Escola do Legislativo 

que estiverem presentes podem participar do registro, 

que é um registro importante.  

Fale o que você está sentindo da visita aqui. 

Quem falará em nome dos alunos? Quem falará? 

Você? Tem que ter alguém para falar em nome dos 

alunos. Você falará? (Pausa) 

 

PEDRO MOURA TAVARES - Oi. Muito 

obrigado pela visita. Abraços para todos vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Miguel, arranja um papel porque 

eles querem registrar a presença. 

 

PEDRO MOURA TAVARES - Obrigado 

pela presença. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nós que agradecemos a presença de 

vocês. Tem muito deputado mirim aqui. Essas fotos 

são importantes porque depois que ficamos maiores, 

olhamos por onde passamos. Querem um autógrafo 

da visita. 

 

PEDRO MOURA TAVARES - Também 

quero um autógrafo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - As fotos foram feitas? Os meninos 

estão tranquilos? Onde está o monitor da escola? 

Fizeram a visita em todas as partes? Temos que 

começar a fazer um lanche para as crianças, alguma 

coisa... Não é feito né? Estão fazendo? Então, não 

estamos muito pão duros não. 

Ele pediu um autógrafo.  

 

PEDRO MOURA TAVARES - Eu pedi. Eu 

quero. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Peça ao Senhor Deputado Sergio 

Majeski. Deputado, faça um autógrafo para ele.  

 As fotos já foram todas feitas com o Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que é professor. Estou 

importante, dando até autógrafos. Vamos fazer os 

dois. Vou fazer aqui depois ele faz também.  

Desculpem-me porque estou aqui no meu 

momento de ídolo. Achava que só Messi e Neymar 

davam autógrafos. Vocês são testemunhas de que 

realizei meu sonho de dar autógrafo. 

Dando continuidade à nossa reunião, tivemos 

hoje o retorno desta reunião dos 11,98% em face da 

necessidade de dar algumas explicações sobre os 

andamentos das coisas que estão programadas. 

Estava todo mundo entusiasmado e todo mundo deve 

continuar entusiasmado porque a questão esbarra na 

burocracia e no prazo. Não tem como passarmos por 

cima. Todos os funcionários que acompanharam a 

Comissão dos 11,98% desde o início viram que 

naquilo que podíamos acelerar e diminuir o prazo, 

nós fizemos. Foram processos que dependiam de uma 

ação organizada pelos servidores, na presença de 

todo mundo, quanto ao IPAJM e à lista. Tudo isso, 

vamos dizer assim, poderia ter significado dois ou 
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três anos para fazer e fizemos em uns quatro meses. 

O processo já chegou ao ponto... Vamos 

dizer assim, não existe mais hoje, para quem conhece 

Direito, um sonho de demanda. Hoje já existe uma 

demanda definida. Quer dizer, já há o julgamento 

final, a última instância; já há o reconhecimento do 

procurador do Estado; já existe a assembleia do 

sindicato na qual os senhores viram que fizemos aqui 

autorizando o sindicato porque é necessário. Muita 

gente pergunta: Mas por que não pode ser o próprio 

servidor? Porque isso tem que ser feito por meio de 

organização sindical. Não pode ser feito pelo 

funcionário individualmente. Já fizemos assembleia 

do sindicato, já foi aprovado. O sindicato já fez os 

contatos de negociação com a Procuradoria porque o 

sindicato é da parte dos servidores e a Procuradoria 

representa o Estado. Isso já avançou, já se chegou ao 

número, ao valor, todo esse procedimento. 

Algumas coisas, que o pessoal chama de 

quebra-molas, são prazos que têm que ser cumpridos, 

são posições que têm que ser resolvidas em comum 

acordo. Por isso eles têm feito reuniões direto. 

Entendemos que muita gente fica afobada no 

corredor dizendo que não receberão mais, esse 

negócio todo. Existem uns que entram no meio: 

Deixa que resolverei. Não tenho nada contra isso. Só 

acho que as pessoas têm que ter mais, vamos dizer 

assim, consciência de que para ajudar não pode 

atrapalhar. Porque se ficar naquele negócio: Eu farei, 

eu farei, acaba criando um clima de competição em 

uma coisa que não temos nenhuma intenção... E acho 

que todo mundo não deve ter nenhuma intenção de 

tirar proveito nenhum disso, principalmente proveito 

político porque isso não é para se tirar proveito 

político. Os funcionários, por exemplo, da 

Assembleia são os mais politizados. São mais sabidos 

do que deputado. Não adianta o cara ficar achando 

que aparecerá, que fará uma fala ou outra e tirará 

proveito disso porque os funcionários são mais 

politizados, até porque trabalham em uma Casa 

política. O que temos que fazer e os deputados da 

comissão estão interessados em fazer é resguardar e 

recuperar o prestígio desta Assembleia, que foi o 

único órgão que não recebeu. Isso é questão de moral 

da Assembleia e não de ajudar ninguém. 

Precisamos resolver isso porque a Casa não 

pode, por ser uma Casa de Leis, ficar diante de uma 

situação em que seus servidores não recebem aquilo 

que os outros servidores já receberam. Por exemplo, 

o Tribunal de Contas recebeu e é órgão auxiliar da 

Assembleia. Então, temos que recuperar o prestígio 

da Assembleia. É o que queremos fazer. Agora, 

quanto a agradar A ou B é critério de cada um. Não 

me consideraria inteligente se quisesse tirar proveito 

de uma coisa na qual os servidores são mais 

politizados do que muitos deputados.  

Fui servidor público por trinta e cinco anos e 

sei como é isso. Ninguém pensa que enrola. Isso não 

é trocar favor por calça jeans ou compra de votos. 

Isso é o troço mais imbecil. Então, acho que temos 

que ter equilíbrio, não querer informação... E por isso 

voltamos... Falamos que ficaríamos com a comissão 

aguardando chegar ao Judiciário, mas estamos 

reabrindo os trabalhos para que os servidores não 

fiquem perguntando, de novo, da mesma forma de 

quando comecei a Comissão: Será que vamos 

receber? Será que o advogado ficará com tudo? É 

uma confusão sem sentido. Então faremos esta 

reunião hoje para que o sindicato tenha oportunidade 

de explicar.  

Convidamos o procurador, mas ele já 

comunicou, por telefone, que o que podia falar o 

próprio sindicato falará, que foram os avançados 

desta semana, no sentido de alguns obstáculos já 

terem sido quebrados.  

Não adianta o sujeito ficar afobado dizendo 

aqui: Já resolvi!, porque não é assim. Não está 

dependendo de ninguém resolver mais nada, está 

dependendo agora só de os prazos serem cumpridos. 

Não é chegar e falar: Eu vou pagar. Nem o 

Governador, se quiser falar isso, não pode pagar 

amanhã, porque ele não pode pular por cima dos 

prazos. Coisa pública não é do bolso da pessoa. Se o 

Governador chegar aqui e disser que acabará com 

esta reunião e que pagará amanhã, ele não pode fazer 

isso. Ele tem que ter todos os prazos cumpridos, 

porque tem que ter a Justiça para dar a decisão.  

Felizmente, na Justiça, o relator desse 

processo é um desembargador que também é servidor 

público a vida inteira. Antes de ser juiz, de ser 

desembargador, ele era servidor de cartório. Eu, por 

exemplo, o conheço desde rapazinho, ele era 

cartorário, então tem conhecimento profundo. Já 

conversei com ele várias vezes, tem conhecimento 

profundo do processo. Está disposto a, quando 

vencido esses obstáculos, decidir rapidamente. 

 Então, não temos que ter preocupação com o 

direito, que já está mais do que reconhecido. Estamos 

agora processando o andamento, porque, 

infelizmente, tem que ouvir o Estado, o sindicato, o 

Tribunal. Quer dizer, não é algo que se chega lá e 

está resolvido. Quem está no serviço público, sabe 

como são essas coisas. 

 Por exemplo, servidor que tem um direito, já 

encontrei vários aqui desde o ano passado. Faço esse 

desafio: levante a mão quem tem uma pastinha com 

todos os atos publicados referentes a benefício, a 

férias, a tudo dele. Quem é que tem? Ninguém tem, 

mas na hora de se aposentar, já encontrei com gente 

no corredor que pergunta: Será que tenho direito a 

isso? Será que tenho direito àquilo? 

 O servidor, quando entra no Estado, deveria 

ter uma pastinha para colocar nela a cópia do ato de 

nomeação, se entrou de férias, etc. Ele tem que ter a 

documentação, porque quando for se aposentar, se o 

órgão disser que não tem direito, provará como que 

tem? E é possível. Por exemplo, vamos dizer que dê 

um problema no computador e apague toda sua ficha 

funcional. Temos que ter esses cuidados, temos que 

ter guardado nossos seus direitos. Não é só ficar 
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contando que lá na Assembleia... A nossa Assembleia 

até hoje não tem sistema de informática para quase 

nada. Aqui, se ligarem três computadores dá pane e 

não funciona mais nada, porque se falar do 

investimento que tem que ser feito nessa área com o 

Presidente, ele até geme. Nunca vi econômico como 

ele é. Então temos que ter essa organização.  

 A nossa ideia em voltar a fazer as reuniões é 

para ir informando a todos oficialmente para não 

ficar nesse desespero. 

 Quero informar a vocês que há um calendário 

do Fórum dos Servidores, parece-me que na próxima 

quinta, está marcado para as 10h.. Então faremos a 

reunião da Comissão dos 11,98% às 11h, porque 

aproveitaremos o mesmo público dos servidores e 

faremos as duas reuniões. 

 Está presente hoje o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, para dar quorum na Comissão. Ele tem um 

compromisso pessoal, um velório de uma pessoa 

amiga, mas veio porque tinha que ter quorum, porque 

estávamos com quatro atas sem ler. 

 Pergunto ao Senhor Deputado Sergio Majeski 

se deseja falar ou se vamos ouvir primeiro o 

sindicato? 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Vamos ouvir o sindicato. Acho que V. Ex.ª já 

esclareceu tudo que tinha para ser e esclarecido. Não 

estamos aqui para ficar gastando tempo, falando 

aquilo que todos já sabem. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Faremos o seguinte, se depois 

houver necessidade, porque ele tem compromisso e 

precisa sair, podemos interromper para que possa 

falar. 

 Passarei a palavra ao sindicato. Quem falará? 

(Pausa) 

 Concedo a palavra ao senhor Leandro Pereira 

Machado, por dez minutos, para esclarecer como está 

o andamento, dar informação, para não ficarem 

falando que ele vai lá, conversa as coisas e não 

explica para ninguém. Então, para dar informação do 

que é. Depois, abriremos para quem quiser fazer 

pergunta, para quem precisar de esclarecimento. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Bom-dia, deputados Enivaldo dos Anjos, nosso 

presidente, e Sergio Majeski. Agradeço por esta 

reunião de hoje. Bom-dia a todos os presentes, 

servidores, aposentados. 

 Para quem não sabe, temos uma diretoria 

nova, empossada. Gostaria que os diretores da nova 

composição do sindicato ficassem de pé para que as 

pessoas os identificassem. (Pausa) Rita das Virgens é 

a nova diretoria. Agradeço a todos os diretores a 

presença. Tomamos posse na segunda-feira. 

Agradeço a S. Ex.ª a presença, o que engrandeceu o 

nosso evento histórico, com a presença de sete 

deputados. Uma cerimônia concorrida.  

 Sei que todos aqui estão ansiosos para irmos 

direto ao assunto dos 11,98, mas acho que nunca é 

demais homenagear o companheiro Zé Precão. 

Reunião específica da Comissão dos 11,98 é a 

primeira após o seu falecimento, e ele estaria aqui, 

andando com o seu avental, com aqueles dizeres que 

colocamos aqui para homenageá-lo. Então, sugiro, 

presidente, se for possível, um minuto de silêncio em 

homenagem ao Zé Precão, para ficar registrado na 

memória da Assembleia e desta Comissão o seu 

passamento. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode continuar. Quando você 

encerrar, faremos. 

 

  O SR. LEANDRO PEREIRA 

MACHADO - Sim.  

Como todos sabem, até mesmo na posse, 

lemos um documento que recebemos da PGE, 

encaminhado ao sindicato e à assessoria jurídica. 

Nesse documento, estavam condicionadas três 

reuniões seguidas: terça, quarta e hoje, quinta. Era o 

momento que tinha que chegar, tendo em vista que a 

minuta de acordo feita pela PGE tinha sido elaborada 

apenas pela PGE, e o sindicato não tinha dado a sua 

contribuição ainda. Tendo em vista que tinham 

artigos controversos, apelidamos esses artigos 

controversos de quebra-molas e fomos a essa reunião 

para enfrentar os quebra-molas. 

 Também a PGE oficiou o presidente da Casa 

a fim de que indicasse um representante substituindo 

José Arimathéa Campos Gomes, tendo em vista que 

ele é credor, neste caso entende-se que ele não 

poderia exercer essa função de representante da 

Assembleia Legislativa. Entendemos isso como 

natural, e o presidente indicou o deputado Luiz 

Durão. 

 Na segunda-feira, antes da primeira reunião 

da terça, tivemos uma reunião com o deputado Luiz 

Durão e passamos a ele uma nota técnica e 

explicativa sobre os pontos controversos que 

impossibilitariam que assinássemos o acordo, tendo 

em vista que haveria riscos tanto para o sindicato 

quanto para servidores e ex-servidores, 

principalmente.  

É importante lembrar, e não pode deixar de 

registrar, que esse ponto fatal dessas três reuniões, 

para culminar nesse acordo que será consagrado hoje, 

esse texto, nada disso teria acontecido se não 

existisse esta Comissão Especial dos 11,98%. Que 

isso fique bem claro. Como muito bem falou o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, sem sombra 

de dúvidas, se fôssemos nós, o sindicato, para buscar 

uma força-tarefa, IPAJM, e arrancar do IPAJM as 

informações com celeridade para chegar ao ponto que 

está hoje, e outras atividades específicas, 

burocráticas, sobre os nossos 11,98%, jamais 

poderíamos estar hoje, véspera do dia 1.º de abril, 

prontos para assinarmos o acordo. Então, que isso 

fique bem claro. 

 Faço um apelo também. Peço que o senhor, 
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como já falou, mantenha a comissão; vamos precisar 

muito da comissão, tendo em vista que uma das 

etapas acordadas é que a Assembleia Legislativa terá 

que nos ajudar; precisaremos, porque tem fé pública.  

Teremos que fazer uma convocação para que 

as três mil duzentas e duas pessoas venham à 

Assembleia Legislativa, atualizem seus dados e se 

habilitem no processo. Isso tudo, para que tanto 

prazo? Para que tanto prazo? Mas num prazo de 

sessenta dias. Isso é muito trabalho. Faço um apelo 

ao Fabiano do RH desde já, pois vamos precisar 

muito do RH, Fabiano. Já nos ajudou muito, tem nos 

ajudado sobre cálculo, sobre todas as questões. Já 

faço meu agradecimento também, mas acho que 

agora o RH terá mais trabalho ainda. 

Então não será fácil organizar, divulgar, 

receber, atualizar, pegar assinatura, registrar em 

cartório, tudo isso em sessenta dias. Passar conta, 

atualizada até o dia que virão aqui, para ter a ideia. 

Porque dentro do acordo existem duas possibilidades: 

atualização da conta quando gerar o precatório ou no 

dia em que depositar na conta. Essas são as duas 

possibilidades de atualização. 

Então o servidor ao vir à Assembleia para ter 

conhecimento dos seus cálculos, terá o conhecimento 

até aquele dia, terá o start de sessenta dias depois terá 

o tempo da conferência. Estava em trinta dias o 

tempo de conferência, estamos trabalhando para 

reduzir para quinze. Mas estão falando da dificuldade 

de conferir os três mil duzentos e dois nomes. 

Falamos que isso já foi auditado pelo Tribunal de 

Justiça, já foi auditado pelo Tribunal de Contas, mas 

entendemos que é um valor vultoso também. Temos 

que olhar o outro lado também. Mas estamos 

trabalhando e hoje será o dia de enfrentar isso: 

reduzir de trinta para quinze.  

São algumas coisas que estamos enfrentando. 

Um dos quebra-molas que existiam - que apelidamos 

-, era a questão prescricional. Aquele servidor que 

não se habilitasse aqui, às vezes está no exterior, às 

vezes está doente, às vezes não vê televisão, não lê 

jornal, não aparece aqui. Na forma que estava o texto 

dúbio dava entendimento de que ele perdia seu 

direito e tinha que voltar à origem do processo. E não 

poderíamos permitir isso. Não poderíamos permitir 

tanto para o servidor quanto o risco de o sindicato 

sofrer o processo onde a pessoa tem um direito 

precário. Ele ainda não é um precatório, mas é um 

direito precário. Ele tem um valor consagrado em uma 

sentença e assinaríamos um acordo em que ele não 

sairia dessa execução para o STJ e STF. Iria ter que 

retornar ao juiz de piso e reiniciar todo o processo.  

Então, esse era um dos quebra-molas, que foi 

superado. Aquele servidor que não aparecer ou até 

mesmo aquele servidor que não está satisfeito com o 

acordo e dizer: Não quero esse acordo e quero o 

valor cheio -, ele iria correr esse risco. Então, a gente 

não achou isso viável para assinatura de um acordo. 

Isso é um exemplo de um quebra-mola, que foi 

superado. Depois o Gildo vem aqui e lembra a gente 

de algum outro quebra-mola, porque é tanta 

informação e a gente não é operador do direito. 

Somos agentes políticos sindicais, mas entendemos 

um pouco do assunto por ter vivido isso. 

Então, concluindo, minha fala inicial é essa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou pedir para você aguardar 

porque vamos abrir para perguntas. Alguém tem 

alguma pergunta para fazer ao presidente do 

sindicato? Pode usar o microfone.  

 

O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Existem várias perguntas que gostaria de 

fazer, mas vou deixar muitas para a semana que vem. 

Queria entender uma coisa: Esse acordo será lido 

para nós conjuntamente aprovarmos ou não? Ou ele 

virá fechado e não tem mais o que falar? Como é que 

funciona? Até agora não entendi direito essa parte 

porque está sendo negociado diretamente e a gente 

não tem acesso às informações. 

Fala-se em quebra-mola, sinal eletrônico, 

tudo que puderem falar vocês falam, mas a gente não 

tem acesso ao que está sendo decidido em cima disso. 

As outras, acho que se vocês estão para fechar isso 

hoje, também gostaria de ver se existe a possibilidade 

de amanhã, se é que teria o prazo viável ou não, para 

que esse acordo viesse a ser lido para as pessoas. 

Entendeu? É para que as pessoas saibam o que está 

realmente acontecendo em cima de todo processo, 

porque até agora está muito vago para todo mundo. E 

todo mundo nos corredores fala muito disso, e que 

não tem essas informações, em cima do que está 

acontecendo. Obrigado.   

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Esqueci-me de um quebra-mola importante. Vou 

responder a você. Perdão. É um quebra-mola que 

tinha dentro do acordo. É que a atualização foi 

acordada aqui e junto com a PGE, que seria em TR 

mais IPCA, durante o período. E dentro do acordo só 

tinha TR. TR é menor. Então, o nosso advogado 

levou como deveria ser e que deveria ser cheio, só em 

IPCA. Só que fizemos um acordo nem TR, nem 

IPCA. Em TR/IPCA. Um corte de períodos e no 

acordo só estava em TR. Voltou para TR/IPCA.  

Agora quanto ao acordo hoje será o arremate 

do texto. O Arimathéa, por exemplo, não está aqui no 

momento, porque está arrematando o texto. O 

advogado está arrematando o texto junto com o 

Arimathéa.   
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas isso ficou compromissado aqui 

e eu não vou abrir mão disso. Antes de assinar vamos 

ter que convocar todo mundo e ler o acordo aqui para 

saber se o pessoal concorda, porque na assembleia-

geral ressalvamos que os funcionários estavam 

autorizando o sindicato a proceder á negociação, 

porque tem que ser por meio do sindicato. Agora, 

para fechar qualquer coisa que é de interesse do 

servidor, vamos convocar extraordinária, para virem 
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para cá, tem que ler e submeter a todo mundo. 

Ninguém vai levar nada no escuro, pelo menos foi o 

compromisso que tivemos aqui. 

 Então, se está sendo redigido, não sei se dará 

tempo de fazer hoje, porque o Arimathéa está ainda 

avaliando, terminado isso. Antes de ir para a PGE 

fechar, vamos colocar aqui uma reunião para sábado, 

domingo, segunda-feira e vamos fazer a leitura do 

documento aqui. Esse foi o compromisso que 

fizemos. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- É importante lembrar, presidente, que esse acordo é 

de procedimento, de etapas que iremos cumprir. O 

acordo em si, quem assinará será o servidor, que 

avaliará a forma que está e, quando conseguirmos 

salvar a prescrição, ninguém será prejudicado. É 

importante dizer que esse acordo é de procedimento. 

Sessenta dias para isso, quinze dias para a 

conferência disso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso significa enxugar o prazo. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E esse acordo também não significa 

interferir no valor. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Não, isso não. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele está só puxando o prazo para 

poder romper barreira de tempo. 
 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- O valor e os percentuais são aqueles acordados 

aqui, para todo mundo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Naquele bruto. Agora está se 

discutindo a correção e a questão do prazo que isso 

tem oportunidade de ser resolvido. 
 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Exatamente. Até o momento de irmos ao Tribunal 

de Justiça, estar tudo pacificado. É isso que 

queremos? Aí vamos, em assembleia, passar o 

acordo. Após, o presidente da Assembleia, o 

sindicato e o procurador-geral vão assinar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deu para entender isso? O 

fechamento do acordo terá que ser assinado ainda 

pelo sindicato, pela procuradoria e pelo Presidente da 

Assembleia. Será feito em uma sessão, vamos 

explicar o valor antes e assinar nesse dia. 

 

O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Os servidores terão acesso aos valores 

individuais? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Sem dúvida. 

 

O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Você falou que os três mil e duzentos 

teriam que concordar ou não, por isso a minha 

pergunta em relação aos termos do acordo, porque, 

dificilmente você conseguirá reunir, nem que seja a 

maioria ou qualquer coisa que o valha, para os termos 

do acordo. Depois, acredito que cada um deverá 

concordar ou não com o valor a ser atribuído. 

Tenho outra pergunta hoje - depois farei nas 

próximas -, mas em relação ao prazo, depois que 

virar precatório, teremos que entrar em alguma fila e 

esperar isso ou já está definido que pelo acordo isso 

será automaticamente viabilizado? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Boa pergunta, esse era um dos quebra-molas. A 

PGE havia colocado após gerar o precatório para 

pagamento em até trezentos e sessenta dias. Pedimos 

para tirar isso. Não aceitamos, queremos receber isso 

neste ano. Não tem como! 

E ficou consignado lá, em ata, registrado, na 

presença do deputado Luiz Durão, que, pagamento, 

neste ano. Que isso fique claro na reunião. 

 

O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - No acordo existe um prazo, após virar 

precatório, para ser pago? Ainda este ano fica muito 

vago. No acordo não tem nada que defina isso? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- O acordo ainda pode ser alterado. Estamos em uma 

fase que vamos ainda divergir, ainda teremos outros 

quebra-molas nessa caminhada. Mas quebra-molas, 

quando colocamos, é porque queremos encurtar. Não 

coloquem quebra-molas como uma dificuldade. 

Eles colocaram as dificuldades e nós, na 

comissão a que fomos, conseguimos encurtar. No 

decorrer, com a ajuda do deputado Enivaldo dos 

Anjos, da comissão, tudo o que vier, que a PGE 

colocar que entendermos que dá para encurtar, vamos 

encurtar. 

Por exemplo, vamos dizer que três mil e 

duzentas pessoas apareçam em trinta dias e 

consigamos? Queima etapa. Está escrito lá, mas 

enxuga. Vai depender muito da nossa competência e 

do nosso trabalho também. 
 

O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Só para entender, só vira precatório se os 

três mil e duzentos vierem ou à medida que as 

pessoas forem concordando, vão ter um documento e 

vira precatório? Não precisa três mil e duzentos fazer 

isso? 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
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- Outra boa pergunta. Que bom você perguntar. Será 

gerado um precatório único, mas individualizado. 

Acabaram os sessenta dias; conferiu quem veio, 

bateu certinha a conta? Gera-se o precatório com 

quem apareceu aqui. Aqueles que não apareceram: 

STJ, STF, segue sua vida! E aqueles que não 

concordarem também: STJ, STF, segue sua vida!  

Não vou negar que estamos no fio da 

navalha, deputado. A trimestralidade está aí, e quanto 

mais prazo enxugarmos, menos riscos nós 

correremos. Digo que estamos em grande risco e 

temos que correr contra o tempo.  
 

O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - A última coisa que eu quero perguntar é 

que, na verdade, estamos abrindo mão de cinquenta 

por cento do nosso valor que seria o cheio - e hoje 

estaria em, mais ou menos, cinquenta por cento disso 

- em função de receber, exatamente, com uma 

velocidade bem maior. Está certo? Esse seria o 

princípio do acordo, diminuir para poder receber 

logo. Então, que, nesse acordo, deixassem bem claro 

para o governo que a única finalidade de se fazer um 

acordo é o recebimento quase que imediato, porque, 

se for um ano ou um ano e pouco, fica difícil. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Mas qual é a pergunta? Temos que entender o 

seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não vamos fazer debate não. 

Vamos responder só o que alguém perguntar. Se mais 

pessoas quiserem tirar dúvida, essa é a oportunidade. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- O importante é tirar dúvidas, pois o momento é 

esse. Pode perguntar sobre advogado também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Já houve uma interferência 

indevida do Presidente da Assembleia em ter 

mandado alguém na Procuradoria passando por cima 

da comissão. Eu já até comuniquei a S. Ex.ª de que 

não gostei disso, porque isso aqui não é um negócio 

de oportunismo, isso aqui é um negócio sério. Não 

adianta ficar querendo arranjar cabo eleitoral para o 

processo. S. Ex.ª agiu errado e já comuniquei que não 

deveria ter feito isso. A comissão existe e tem que 

haver respeito, porque foi aprovada pelo Plenário. 

O que nós temos que fazer é objetivar a 

coisa. Por isso que manteremos essa reunião toda 

quinta-feira para poder não ficar essa questão. 

Temos, depois, que discutir um assunto que é 

polêmico, mas vamos discutir sobre a conversa de 

corredor com relação ao advogado, que o advogado 

está levando tanto e que dará tanto para o presidente 

do sindicato. Quero esse negócio todo esclarecido. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Isso aí. Concordo. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse negócio não é brincadeira e 

não é troço de moleque, isso é troço de homem. 

Então, teremos que tratar isso com seriedade. O que 

nós precisamos fazer, e temos consciência, é não 

criarmos problema onde não tem. Temos que unir 

forças. Acho até que seria bom, e não sei se ele 

poderia fazer uma vinda para poder dar algum 

esclarecimento com relação ao andamento do 

processo, porque poderá responder a essa questão, e 

seria com o desembargador relator Fábio Clem. S. 

Ex.ª não pode falar do processo em si, mas tentarei 

saber se pode vir na quinta-feira dar uma explicação 

extraoficial de como está o andamento.  

Não tem só esse precatório nosso e, na 

verdade, não somos ainda nem precatório. Temos que 

virar precatório e atende um pouco da dúvida do 

Fabiano Burock. Se virarmos precatório, como existe 

um saldo na Justiça de quase cento e poucos milhões, 

se virarmos precatório nesse período antes da 

trimestralidade, com os precatórios pequenos que têm 

em nossa frente, dá para pagar os precatórios 

pequenos, pagar o da Assembleia e ainda sobra um 

dinheirinho na Justiça. Por isso temos que correr, e é 

o que estamos fazendo desde o início. 

Evidente que, se formos atropelados pelo 

precatório da trimestralidade, e não temos noção, 

porque deve dar uns quinze bilhões, teria que vender 

o Espírito Santo para poder pagar esse precatório, e 

pagará isso com cinquenta anos. 

 
O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Deputado, em relação a isso, se pudesse, 

nesse acordo, inclusive, constar que se por acaso 

chegar o precatório do Tribunal antes de termos o 

nosso direito pago, se isso poderia, simplesmente, 

romper o acordo para que tivéssemos o valor cheio à 

época que acontecesse. Não adianta nada nós 

optarmos pela metade e não recebermos nada. Então, 

é preferível não receber nada e futuramente ter o 

valor cheio. Se pudesse contemplar isso dentro do 

acordo, em vindo o precatório do 161, antes de vir o 

acordo, que esse acordo estivesse nulo de pleno 

direito para que o normal fosse... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Veja bem, seu raciocínio tem 

relativa eficiência. Porque o valo cheio, vamos dizer, 

era cento e seis? Quanto era? 

 
 O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Hoje, estaria em cento e setenta milhões, 

segundo os cálculos do TJ. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Cento e quatro milhões. 
  

 O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Hoje, corrigido, estaria em cento e 

setenta e oito e alguma coisa. 
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 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas onde tem este cálculo? 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Está no... No TJ, você pega o valor de 

cento e três, que era de agosto de 2013, e ele corrige 

automaticamente. O TJ tem um simulador que já 

corrige. A gente tem isso já pronto, se o senhor quiser 

depois, tem esse valor pronto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, esse cálculo tem que fazer 

parte da discussão, porque o valor que eu tenho é 

cento e quatro. 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Em agosto de 2013, isso. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Que gerou a discussão em torno 

deste valor e fez um acordo em torno de oitenta e 

dois ou oitenta e quatro, não é isso? 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DE VITA 

MACIEL - Isso. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Então, foi bom ele tocar neste assunto, porque o que 

temos de entender? O valor conferido, o valor 

auditado, é o valor da execução. Trabalhamos com o 

valor, à época, exatamente o que ele falou, em 2013. 

É ali que é o corte. A partir dali incidem essas 

questões de TR e IPCA, até a data do recebimento. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas isso está salvo no acordo novo. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Isso está no acordo novo. Então, temos que entender 

isso. O que está lá, em função da lei, é um desconto 

de trinta por cento, até 2013, que será atualizado até o 

dia que depositar na sua conta. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E chega a este valor que você falou 

aí. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Lá, no Tribunal de Justiça, esse é o nosso sonho, 

trabalhar em IPCA, o valor cheio. Lá está cheio. Só 

que acordo é acordo. Então, as partes têm de ceder. 

Eles colocaram TR e a gente colocou IPCA. Então, 

nem você e nem eu: metade TR e metade IPCA. 

Fechado!  

É acordo para pode receber, senão não 

recebe. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Está esclarecido?  

Quero que todo mundo entenda o seguinte: 

vocês têm que olhar o sindicato como sendo a favor 

de vocês, não a favor do Estado. Porque, de repente, 

ficam olhando e daqui a pouco está todo mundo 

querendo achar que o sindicato está querendo 

defender o menor valor. 

 É porque estamos trabalhando em cima da 

possibilidade de acordo, desde o início, porque, se 

não houver acordo, a demanda fica pendurada. Então, 

já falamos isso aqui exaustivamente: É um bom 

negócio fazer um acordo? Acordo tem que abrir mão 

de alguma coisa. Porque se for, por exemplo, para 

pagar cheio, o Estado, por exemplo, vai esperar o dia 

em que a Justiça mandar pagar cheio.  

Como estamos evoluindo para tentar, e é essa 

que é a grande, vamos dizer, grande sacaca, antecipar 

o pagamento, dentro do que ele está falando, para 

poder receber mais rápido, é que se trabalhou esse 

acordo. Foi feito um movimento, várias pessoas 

entraram no circuito, o presidente da Casa e todo 

mundo, para poder convencer a parte política do 

Estado a fazer a composição. 

 A composição, evidentemente, foi combinada 

neste percentual aí, para fazer de imediato, e isso 

tudo está consensado. O que está precisando, agora, é 

operacionalizar esse ponto final. Porque, o que eu 

disse antes, nem o procurador e nem o governador, se 

eles falarem assim: Eu quero fazer assim. É porque 

eles estão concordando. Mas quem decidirá e aí, se é 

acordo, o desembargador relator dirá o seguinte: Eu 

consolido o acordo. Mas quem dá a decisão é ele. 

Mas ele, também, pode chegar lá e falar: Eu não topo 

esse acordo. Quero que vocês recebam tudo. Como 

estamos intermediando a coisa, ele está esperando, a 

hora que fechar todas essas barreiras, para dizer o 

seguinte: Bom, então, todo mundo está satisfeito? 

Está de acordo? Então, darei a decisão. Porque aí já 

é da competência dele fazer isso aí, que você está 

querendo.  

 Isso é o controle dele. O dinheiro não é da 

Fazenda do Estado e nem de ninguém. Quem 

controla esse dinheiro é o desembargador relator. É 

ele quem manda pagar tudo de uma vez, ou pagar de 

três vezes, ou pagar em meia hora. O dinheiro está 

sob o controle dele. O Estado não tem controle deste 

dinheiro.  

 E precisamos correr, como estamos tentando 

correr, embora tenha dado certa parada, porque 

neguinho fica misturando política no meio da coisa 

que não tem que misturar, e aí atrasa porque um vai 

ficando desestimulado, o outro vai ficando sem querer 

tomar mais decisão porque não está autorizado. 

 O sindicato, nesses últimos dias, que não são 

nem dias, quase dois, três meses, já evoluiu algumas 

etapas que eram parte da negociação. Vocês lembram 

que aprovamos aqui uma lei? O governador teve que 

mandar uma lei para cá para aprovarmos para 

regularizar esse acordo. Na lei, foram estabelecidas 

regras que a Procuradoria do Estado entende que tem 

que tramitar, porque o Estado também tem que se 

defender, amanhã ou depois, da prestação de contas 

do Tribunal. O governador não pode fazer o 

pagamento da forma sem estar com a cobertura legal, 
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senão pode ser acusado de improbidade 

administrativa. 

  Estamos vendo tentarem afastar uma 

Presidente da República, não quero entrar no mérito 

disso, porque cada um tem uma opinião, tendo como 

motivo principal do afastamento a pedalada fiscal, 

que não tem nada a ver com improbidade 

administrativa, com crime. Realmente não estou aqui 

entrando no mérito da coisa.  

 Ontem vi o jurista que é favorável ao 

impeachment. Se o ouvirmos falar, ele tem razão, 

porque o problema da pedalada, visto como um 

manejo contábil - e ontem a menina que assinou a 

ação, deu uma explicação muito clara sobre isso - 

passa a atingir outro problema, que é a estabilidade 

financeira do Estado. Quando se atinge a estabilidade 

financeira do Estado, quando se maquia a 

contabilidade, compromete-se os programas sociais, 

os programas econômicos, os financiamentos.  

 Ontem, por exemplo, ela fez uma alegação. 

Quer dizer, você pega um aluno e diz: Olha, temos 

um incentivo para você pagar sua faculdade e, 

depois que se formar, você paga ao Governo. Ela 

disse que, quando o Estado fez isso, já não podia 

fazer porque não tinha o dinheiro, não tinha 

orçamento. Então isso é um crime, fazer um 

programa em que não há o recurso garantido para 

poder cumprir, e a Lei de Responsabilidade Fiscal é 

clara nisso. O que você fez? Entre aspas, você fez 

uma enganação para alcançar aquele espaço. 

 Temos que ter muito cuidado, porque, às 

vezes, fazemos um negócio, e acredito até que a 

presidente, quando fez isso, não teve a informação: 

Olha, fala mentira para ganharmos a eleição. Não. O 

sujeito chegou perto dela e falou: Um projeto de 

arrebentar, de matar a pau. Qual a obrigação que ela 

tem de saber que aquilo, lá na frente, não terá como 

pagar? Ela está com a informação que pode fazer o 

programa. Então o administrador tem que ter esse 

cuidado. 

 Sabemos que o governador do Espírito Santo, 

por ser economista, tem esse cuidado de fazer a coisa. 

Quando veio a lei para cá, houve no plenário uma 

vontade se rebelar contra a lei, porque veio com 

muito parâmetro. Depois que lemos, o Estado não 

teria como não fazer daquele jeito. Por que ele fez? 

Porque a Assembleia aprovando, e tivemos essa 

preocupação aqui, mas ele mandou uma lei para cá 

como se tivesse falando assim: A Assembleia está me 

autorizando a fazer isso. Então farei porque a 

Assembleia me autorizou. Porque ele tem que se 

respaldar também para, amanhã ou depois, quando o 

Tribunal for até ele, ele dizer: Não, eu fiz com base 

na lei. Não fiz só porque achei.  

Aí vem esse problema, que o Lelê está 

explicando, que é, agora, para o Estado reduzir prazo, 

depende do acordo do sindicato, porque não pode 

reduzir sozinho, está fazendo um acordo.

 Temos aqui sessenta dias, podemos reduzir 

para trinta? Se houver acordo. É o que estão fazendo 

agora. 

 Há alguma outra pergunta que desejem fazer? 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- A minuta do acordo não está engessada. Está ali 

como... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como uma proposta de discussão. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Como uma regra, um regulamento para seguirmos, 

para ter um cronograma, porque a coisa fica muito 

solta. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra a senhora Fabíola. 

 

 A SR.ª LUCIANA FABÍOLA NUNES 

BORGES - Meu nome é Fabíola, sou do serviço 

médico. Há a parte que também me cabe que é de 

herdeira. Quero saber como meus irmãos e eu temos 

que agir para entrarmos com o pedido em nome da 

minha mãe. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Isso não terá problema. No dia em que o advogado 

estiver aqui para discutirmos sobre honorários e os 

procedimentos jurídicos, ele fará essas orientações. 

Tem que pegar a certidão de óbito... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E a certidão de nascimento deles 

para provar que eles são filhos.  

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- A certidão de nascimento e aí se habilita.  

 

 A SR.ª LUCIANA FABÍOLA NUNES 

BORGES - Eu tenho que ter uma procuração dos 

meus irmãos? 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- À época perguntaremos ao advogado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Se ele não vier aqui, com certeza. 

Vocês tem que vir aqui. Se eles não quiserem vir têm 

que juntar a certidão, dar uma procuração. Você pode 

representar todos os seus irmãos. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Tem uma colega nossa que é servidora e a irmã está 

nos Estados Unidos. Parece que já pediu uma 

procuração dela para habilitar no processo com a 

irmã atuando.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O procedimento é esse. Quem não 

puder vir, tem que dar procuração a alguém para vir. 
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Procuração passada em cartório, não pode ser aquela 

de papelzinho de guardanapo. Tem que ser no 

cartório mesmo.  
 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - Senhor Deputado, eu não sou do Direito, 

eu só estou querendo entender.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você está no curioso para danar. Se 

não tivesse essa reunião hoje você iria morrer.  

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- É muito dinheiro. 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - É porque fica muita coisa no corredor, as 

pessoas comentando e ninguém resolve nada.  

 O advogado está de acordo com esse acordo? 

Na verdade, vocês que vão assinar? É ele? Ele assina 

no Judiciário? Se ele criar algum empecilho e não 

gostar? Como é que funciona isso? Seria até 

interessante ele vir aqui, numa próxima reunião, para 

tirarmos algumas pendências que teríamos com ele. 

Inclusive, com a parte referente ao percentual, e essas 

coisas todas que ainda continuam pendentes. Até hoje 

não sabemos em que fase ele atua nesse processo de 

acordo e se ele tem que atuar. Nem sei se tem. É isso 

que eu queria saber.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Aguarda só um pouquinho que nós 

precisamos pedir permissão do Plenário. Está 

chegando um compromisso que o Senhor Deputado 

Sergio Majeski está para fazer. Então, vamos dar a 

palavra a ele um pouquinho e logo depois 

continuaremos para fazer as respostas.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Peço 

desculpas por me ausentar antes de a reunião 

terminar. Faleceu um vizinho do prédio em que eu 

moro, o velório é lá no Jardim da Paz e eu tenho que 

ir lá. Na parte da tarde tenho outros compromissos. 

Então, me perdoem, mas é um compromisso que não 

podemos deixar de cumprir. Estamos à disposição e 

quinta-feira que vem estaremos aí.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Obrigado, Senhor Deputado Sergio 

Majeski.   

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Senhor Deputado, em nome dos servidores 

agradecemos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

também está praticamente licenciado e não 

compareceu por esse motivo. Mas, na próxima 

quinta-feira estará aqui conosco com certeza. 

 Vamos objetivar as respostas. 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Quando ele faz pergunta de advogado temos que 

buscar um relato histórico. Estamos com uma 

sentença que foi vitoriosa, e se foi vitoriosa significa 

que o advogado trabalhou. Às vezes não percebemos, 

mas fomos incorporados em 2009. De 2009 até hoje, 

11,98% no meu salário já me rendeu quase cinquenta 

e cinco mil. Não estou defendendo ninguém. Às 

vezes dá a impressão que o advogado não está 

atuando. Quem achou os quebra-molas foi o 

advogado. Quem está lá na PGE agora é o advogado. 

O advogado não tem que estar aqui. Aqui são os 

políticos. O advogado é o técnico. Mas, no dia que 

tiver que tirar as dúvidas ele estará aí.  

 Quanto aos honorários, está lá registrado em 

ata e assinado um contrato. Vamos debater com ele? 

Vamos. Ele já está aberto para o debate. Não tem que 

ter esse desespero. Agora, deixa ele trabalhar. Não 

vamos perturbar ele agora não porque estamos 

precisando da parte técnica dele. Vamos precisar da 

parte técnica dele depois dos sessenta dias, depois de 

outras etapas. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse assunto poderíamos até evitar 

porque já foi falado aqui também. Isso não tem que 

discutir. O que vamos discutir, já falamos várias 

vezes, é que tem uma procuração. Ninguém entra na 

justiça sem procuração e está compactuado já em 

termos de valores, que são tantos de uma forma e 

tantos de outra forma. Isso nós vamos entrar.  

O advogado, hoje, que eu nem sei que é, se é 

um, se são dois, três, tem o mesmo interesse que 

vocês têm de receber. Ele também é uma espécie de 

funcionário. Ele só vai receber se vocês receberem. 

Então, não precisa criar polêmica. Eu já expliquei 

isso aqui. Não vamos criar essa polêmica agora. 

Deixa o trem chegar na boca do curral, na hora de 

você passar o laço. Se ficar querendo resolver o 

negócio, nós vamos nos acabar indispondo porque 

tem muita coisa.  

 Servidor, e já fui servidor por trinta e sete 

anos, é tudo uma cambada de apressados e, às vezes, 

injustos. Você está lutando para resolve o negócio 

deles, e o sujeito faz uma conversa fiada e te 

desanima.  

 Então não vamos desanimar. Vamos deixar 

as coisas acontecerem na hora certa. Ele já admitiu 

que tem...  É lógico que o cara vai fazer. Se você tem 

um passarinho na mão, é melhor do que trezentos 

voando? É melhor você ter um na mão do que 

trezentos voando. O advogado também não é burro. 

Ele sabe que, como vocês, colocará as mãos em uma 

coisa, e está há quanto tempo para colocar?  

 Não vamos apressar. Não vamos começar 

uma discussão que será feita depois. Chegará a hora 

em que nos reuniremos aqui, fecharemos as portas e 

o colocaremos aqui dentro, e só sai com acordo. 

Vamos imprensar o berne dele aqui até... 

 Agora saber que o sujeito tem que fazer... 

 É igual você chegar no supermercado para 
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comprar: a mercadoria é cem, e você oferece setenta. 

Não tem aquele negócio de comprar lá em São 

Paulo? Agora, você não pode bater no cara se ele não 

quiser fazer desconto, mas você tem o direito de 

pedir. Isso tudo depende de diálogo, de carinho, de 

atenção. Não é chegar lá e dizer: Faz um desconto aí 

senão eu te meto a mão na cara, rapaz. Não existe 

isso.  

 Não vamos discutir antecipadamente uma 

coisa, porque esse é um problema que cria, às vezes, 

um atraso. Estamos precisando agora, também, muito 

da agilidade dele, a mesma que teve na ação no 

Supremo, e precisamos do trabalho dele para 

botarmos as coisas no lugar. Depois vamos nos sentar 

aqui, com a maior calma do mundo, vamos trazer um 

bolo para todo mundo comer, conversar, bater papo. 

Acho que podíamos adiar essa parte para podermos 

fazê-la mais na frente. Se vocês concordarem, acho 

que seria uma boa, porque discutimos aqui e daqui a 

pouco sai no corredor que não vamos pagar. Como o 

cara vai trabalhar para nós se falarmos que não 

vamos pagá-lo?  

 Essas etapas o Leandro já explicou: quando 

chegar a hora de assinar, de ver o valor, vamos fazer 

a reunião que prometemos. O sindicato não vai passar 

a perna em ninguém, até porque eles têm esse 

compromisso conosco, e não vamos deixar. Se 

fizerem isso terão que me tolerar todos os dias da 

tribuna esculhambando eles, pedindo a prisão deles, 

denunciando ao Ministério Público. Ninguém passará 

a perna em ninguém, porque ninguém é louco. Mas 

vocês precisam ter também um pouco de confiança. 

A coisa está andando.  

Qualquer informação, perguntem agora. Não 

tem nenhum constrangimento. Vocês têm que 

entender o seguinte: o sindicato está nessa ação para 

defender os servidores. Não está para defender o 

Estado. Qualquer dúvida que tiverem, anotem, 

digitem, não precisam nem botar o nome, e me 

entreguem, que eu chamo eles na hora e converso. 

Eles estão aqui o dia inteiro.  

 Não vamos ficar espalhando boatos, porque 

isso não contribui, e nem ficar achando que vamos 

achar herói que chegue aqui e diga: Eu resolvi o 

negócio dos 11,98%. Nem o governador pode falar 

isso, porque não faz da forma que quer. Quem pode 

dizer isso é só o desembargador relator. Pode chegar 

e... Não vai fazer isso, porque se compromete. Mas 

pode falar: Eu vou autorizar a pagar cem por cento. 

Vou autorizar a pagar setenta. Concordo com o 

acordo. Não concordo. Só quem decide é ele. Mesmo 

assim, da decisão dele ainda cabe recurso.  

 Então vamos com jeito, porque acho que... E 

vamos agora apertar. Na quinta-feira tem reunião, e 

na outra quinta vai ter. Vamos montar em cima desse 

trem agora até o berne sair.  

 Quem tem mais perguntas? A senhora que 

fazer uma pergunta?  
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Senhor Deputado, em cima do que o senhor falou... 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agora já venceu. Faça a pergunta. 

 

 A SR.ª MARIA PASSAMANI - Bom dia a 

todos. Acho que não preciso me identificar, apesar de 

muitos colegas jovens, novos. Sou a aposentada 

Maria Passamani.  

 Presidente Leandro, quando se constitui um 

advogado como parte interessada, tem-se o direito de 

saber quem é. Até o momento só se fala o advogado. 

Poderia você me informar de quem se trata? É o 

primeiro questionamento. 

 Segundo, você se referiu em sessenta dias, 

inclusive solicitando o RH para lhe ajudar... Aqui fica 

a pergunta: na condição de aposentada, se refere 

também aos da inativa ou só aos que estão na ativa? 

Porque no meu modo de entender, sem detalhar os 

procedimentos do processo, nossos dados já estão em 

poder do Instituto Jerônimo Monteiro. Acredito que, 

como eu, todos recebem a correspondência em suas 

residências. Portanto não há porque nos 

preocuparmos com detalhes sobre nossos dados. 

Gostaria também que você me falasse. Outra coisa 

que, salvo engano, talvez não tenha entendido, você 

colocou sessenta dias. Isso a partir de qual momento? 

Hoje, por exemplo, já podemos, quem precisa fazer, 

atualizar esses dados, já que você se referiu a 

sessenta dias? Outra coisa: Em 2013 o sindicato me 

forneceu uma quantia, que seria o meu direito. Se não 

me engano, você nos falou que dessa quantia de 2013 

seriam abatidos trinta por cento para reiniciar um 

cálculo até o presente dia? Se não me engano foi o 

que entendi. Gostaria que você esclarecesse. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Não trouxe papel e caneta, são tantas perguntas, 

mas tentaremos. A primeira, vamos ao IPAJM... 

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - Sim, os 

dados já estão lá. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- O que acontece? A exigência da PGE, a PGE está 

exigindo que as pessoas se habilitem, se qualifiquem 

e assinem um documento desistindo da ação. Então, 

precisa das três mil duzentas e duas pessoas que estão 

no processo, independente se for aposentado. Quem 

virá aqui, se a Casa fizer essa força-tarefa, que 

estamos fazendo um apelo, pois acho que não 

teremos perna para fazer isso pelo sindicato, e a PGE 

exigiu a fé pública, que são os servidores públicos... 

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - O que é 

mais do que certo. 
 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Três mil duzentas e duas pessoas que estão por esse 

mundo afora terão que vir aqui ou encaminhar uma 

procuração a alguém. 

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - E se não 
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aparecerem? 
 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- É aquilo que falamos. Era um dos quebra-molas. 

Aqueles que não se habilitassem da forma que 

estivesse o texto hoje, e o advogado identificou o 

equívoco, perderiam seu direito de seguir no 

processo. Teriam que originar um novo 

enfrentamento. Isso está superado. Já até respondi 

anteriormente. 

Qual é a outra pergunta? 

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - Você 

poderia dizer o nome do advogado? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Renato Bertola de Miranda, irmão de uma pessoa 

que trabalhou aqui na Taquigrafia, não lembro o 

nome dela. Ele pertence a uma banca, que congrega 

advogados. 

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - Você 

poderia repetir o nome dele? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Renato Bertola de Miranda. O nome dele está nos 

autos do processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem que passar direitinho. Passe a 

ela o nome e o telefone. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Renato Bertola de Miranda. 99... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Calma. Porque senão não dá para 

anotar. Anota quem quiser o nome e o telefone. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Mas não liga muito para ele agora, durante esses 

dias, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. Pode ligar a hora que quiser. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Porque ele está com a cabeça na minuta do acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode ligar a hora que quiser. Fala o 

número do telefone. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- 99222-6666. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse telefone parece Mandrake.  

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- É, mas é. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É esse o número mesmo? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- É. 99222-6666, quatro seis seguidos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Se quiser ligar pode ligar. 

Advogado é para isso mesmo. Advogado é igual 

padre, tem que dar consulta.  

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Tem mais pergunta que não respondi. Não me 

lembro. Você fez umas quatro perguntas e só 

respondi a duas.  

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - Eu disse e 

você até confirmou, gestualmente, um valor que foi 

fornecido em 2013, você se referiu a trinta por cento 

sobre esse valor. Você, pelo que vi, disse que é isso 

mesmo. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- O que temos que entender que surgiu uma lei e 

dentro dessa lei uma norma. Dos cem por cento que 

executamos em 2013, cento e quatro milhões, 

atingiu-se dentro da lei os trinta por cento. 

 

A SR.ª MARIA PASSAMANI - Em uma 

reunião que... Sim, tudo bem. Porque tenho 

procurado vir às reuniões e em uma delas, se não me 

engano, foi falado em torno de vinte por cento de 

deságio. Por isso a minha dúvida. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Aí a lei vem mudando tudo, mas os valores 

acordados naquelas assembleias que fizemos estão 

prevalecendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem deseja mais fazer perguntas? 

A senhora ficou esclarecida? Alguém deseja fazer 

mais alguma pergunta? Pazolini? Não discurso, 

pergunta. 
 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - Veja bem, 

vamos àquela conversa que sempre combatemos, o 

tal do corredor. Objetivamente, estamos fazendo um 

acordo. Então, temos que trabalhar com duas 

hipóteses e é aquilo que é sempre conversado: É feito 

o acordo. O acordo até o final do ano, por exemplo, 

não foi cumprido, não foi preestabelecido. 

Interrompe-se esse acordo ou entra antes dele a 

trimestralidade. Como fica o acordo? Desfaz-se o 

acordo que tínhamos feito de desconto todo nosso e 

começasse-se outro processo? Como está esse acordo 

com o Governo? Sabemos muito bem como lidar 

com o Governo. Ora está em nosso favor e ora está 

contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
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ANJOS - PSD) - Isso não é com o Governo mais. 

 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - Sim, mas 

nesse acordo que estou falando... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Fechado o acordo é com o 

Judiciário. Tentarei trazer o desembargador aqui 

quinta-feira, pois não sei se ele pode falar, para 

exatamente explicar como é isso. O que estamos 

correndo, o sindicato e o Estado, porque fechou 

acordo, colocou lá, quem decide são eles. Nem o 

Governo mais opina. O Governo assinou o acordo, já 

não mexe mais na ação. Aí é com o Judiciário, onde 

está o processo. 

 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - Porque tem a 

trimestralidade. Essa é a grande questão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei. A trimestralidade ele pode 

dizer que fechou acordo. O nosso entrou antes. Então, 

está na fila primeiro. 

 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Parece que tem uns quatro ou cinco 

precatórios na nossa frente, mas é mixaria.  

 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - Então vamos 

deixar claro, não é deputado, que não está havendo 

interferência política do Governo. É um processo... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. O Governo quer fazer. Se não 

quisesse fazer... 

 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - Estou 

falando não no sentido negativo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O doutor Rodrigo, procurador, me 

encontrou em umas três solenidades cobrando de nós. 

Até falei isso para o Lelê que o procurador está 

desesperado. Falei que o sindicato está dizendo que 

tem muito quebra-molas. Ele falou: Mas temos que 

nos reunir para resolver os quebra-molas mesmo. É 

o que eles estão fazendo. 

 

O SR. ADEMIR PAZOLINI - O senhor 

está sanando agora e agora não existe mais corredor. 

O senhor está sanando uma dúvida que é essa 

questão, está afirmando que é o Judiciário. Antes era 

um negócio de que o governador não fará isso, fará 

aquilo... 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Qual foi o último dia em que nos 

reunimos na Comissão dos 11,98%? Só parei a 

Comissão dos 11,98%. Quero que os senhores 

entendam isso. Não fechei a comissão. Ela ficou 

aberta. Os senhores lembram que decidimos que até 

onde chegamos já estava de bom tamanho, mas 

dependia de outro esforço. 

O que decidimos aqui? Fiz um documento 

assinado por mim e pelos Senhores Deputados 

Gilsinho Lopes e Sergio Majeski, passando ao 

presidente da Assembleia, como é presidente do 

Poder, o direito de conversar com o Executivo. E S. 

Ex.ª fez isso. O Senhor Presidente Theodorico 

Ferraço começou até a ter uma briga com o 

governador, quer dizer, entre aspas, por causa desse 

negócio. Todo mundo viu e acabou resultando depois 

em negócio de imprensa e tudo. S. Ex.ª jogou 

praticamente, vamos dizer assim, a relação pessoal 

com o governador em crise por causa desse problema 

nosso. 

Seria muita audácia minha ou pretenciosismo 

meu fazer isso. Por quê? Porque como a Assembleia 

tinha que fazer uma relação com o governador sobre 

isso para provocar aquela lei, tivemos a humildade na 

comissão de passar essa função ao presidente da 

Assembleia, porque S. Ex.ª representa o Poder. Não 

somos nós. Somos membros do Poder. E S. Ex.ª foi 

lá e tiveram alguns arranca-rabos para mandar a lei 

para cá. 

Estamos aguardando o quê? Veio a lei, 

aprovamos a lei, vimos aqui, vi... Porque estou 

estudando esse troço igual a vocês há muito tempo 

também. Dependia do quê? Dependia de o sindicato 

entrar em ação com a procuradoria depois da lei 

aprovada para fazer o que estão fazendo. Então, 

paramos a comissão para esperar chegar naquilo que 

prometemos, ou seja, no dia em que tivermos a 

minuta do acordo traremos, leremos para todo mundo 

e perguntaremos a um por um se estão de acordo, se 

querem receber ou não querem receber, se vão entrar 

na Justiça, porque também estamos tratando a coisa... 

E queria que o Leandro realmente confirmasse que é 

o que estávamos fazendo, o esforço de que ninguém 

atrapalhe o outro. São três mil e poucas pessoas. Como 

você fará um acordo... A maioria diz o seguinte: 

Topamos, e um diz que não topa. Tem gente folgada. 

Neste plenário tem gente que deve ter umas dez 

fazendas, tem boi, tem tudo e ele pode dizer que não 

precisa receber: Vocês estão agoniados? Problema 

de vocês. Vocês são pobres! 

 Esse vai atrapalhar? Não. Ele terá o direito de 

não receber, sem atrapalhar quem quer, e continuar 

na Justiça ou colocar advogado. Isso é um problema 

dele. Isso também temos que fazer. Como querer que 

um negócio de muita gente, se tenha unanimidade, 

que todos concordem? Haverá pessoas que dirão que 

não querem receber, porque no caso não precisam, 

mas, e aquele que precisa? Então, você tem que dar 

essa opção. E estamos trabalhando com essa direção 

também, e por isso que o acordo às vezes dificulta. A 

lei, praticamente, não foi esperteza do Governador, 

nem da Procuradoria do Estado, a lei estabelece - foi 

uma das perguntas que fizeram - que tem que ter 

essas regras. Não é só porque ele quer enrolar, é 
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porque ele tem que se respaldar na lei. Para pagar, 

tem que ter isso e isso. 

 Se o cara não estiver aqui, ele recebe? Quer 

dizer, se a pessoa não for à missa, ele ouviu o 

sermão? Então, se a pessoa não assinou, como que o 

Estado vai falar que ele tem direito? A pessoa tem 

que vir aqui. Infelizmente sabemos que tem muita 

gente que nem sabe mais disso, tantos anos que se 

passaram. 

 O sindicato trabalhou para ele não perder seu 

direito, agora também, se ele não veio aqui e não está 

acompanhando, ele não pode pedir o seu, porque 

também não é justo. Uma pessoa sumiu, não vem 

aqui, e agora vai atrapalhar a você que está aqui 

acompanhando, você que quer receber? Isso já está 

sendo tratado e foi uma das coisas que o sindicato 

conseguiu resolver e convenceu a Procuradoria de 

que se precisa garantir o direito de todo mundo, mas 

não impedir que a minoria vença a maioria. Quem 

quer receber, vai receber; quem não quer, continua 

discutindo, sem atrasar o seu pagamento. 

 Alguém mais deseja fazer pergunta? (Pausa) 

 

 A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Bom dia a todos e a todas. Meu nome é 

Penha, sou comissionada, mas tenho direito também 

aos 11,98%, graças a Deus. 

 Leandro, não entendi muito bem quando 

disse que temos sessenta dias, depois trinta ou 

quinze, mas paga-se este ano. Ainda tem algum 

impedimento? Há possibilidade da outra parte ainda 

recorrer? 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Não. Não há recurso. Trata-se de um acordo. Dentro 

do acordo, tem procedimentos. Estou falando sobre 

procedimentos. Estamos tentando enxugar esses 

procedimentos, e também vai depender muito da 

nossa competência e agilidade para dar celeridade a 

esses procedimentos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Leandro, você está igual ao técnico. 

Você aprendeu a advogar.  

 A resposta que ela quer é simples. Fez o 

acordo, recebeu; depois, pode questionar o restante? 

Não, porque acordo é acordo. 

 Isso é como seu marido fala em casa: Vou ao 

campo e vou ficar até às 3h. Se você fez o acordo e 

ele chegar às 6h, você tem direito brigar com ele; se 

ele chegar às 3h, ele está dentro do prazo do acordo. 

 Então, se você concordou em receber, não 

tem direito a entrar na Justiça, não tem mais nada. 
 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Não é isso, Senhor Deputado. Quero 

saber o seguinte: fez-se um acordo e vamos receber 

em dezembro. Ah, mas a PGE recorreu! Cabe mais 

algum recurso ainda ou se encerra? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. É o que disse antes. Quando 

faz o acordo, vai para a mão do desembargador que 

vai dizer: Concordo. Manda pagar. E o Estado não 

tem mais interferência. Fez o acordo, o sindicato 

assinou e o procurador assinou. Já não está nas mãos 

deles mais, a Justiça que vai mandar pagar. 

 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Então temos este ano. Até dezembro nós 

recebemos? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Um dos quebra-molas era o até trezentos e sessenta 

dias após o precatório. Nós tiramos esse até trezentos 

e sessenta dias. Deixa sem nada. Para que colocar até 

trezentos e sessenta dias? Queremos receber este ano, 

mas isso ficou de boca. Temos que colocar isso no 

papel. 
 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Até o momento então é de boca? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deixa-me explicar isso, pois isso já 

foi antes explicado. 

Esse negócio de precatório é um dinheiro que 

o Estado deposita na Justiça, não fica no caixa do 

governo. Ele manda para lá, fica na Justiça para 

precatório. 

Existe um valor que é superior ao pagamento 

dos nove ou dez precatórios que têm lá mais o daqui 

da Assembleia Legislativa. Se pagar tudo que está na 

frente, ainda sobra dinheiro. Feito esse acordo - 

estamos caminhando é para isso -, o desembargador 

vai dar o despacho, vai concordar com o acordo e 

mandar pagar. Se tiver saldo, ele vai mandar pagar e 

vai mandar pagar de imediato, porque só não poderia 

pagar de uma vez se não tivesse aquele valor, porque 

teria que ser dentro daquele depósito que o Estado faz 

- não sei se é um por cento ou meio por cento. Dois 

por cento? Ele bota lá. Tem que esperar o dinheiro 

entrar. Existe o dinheiro, por isso estamos com essa 

confiança de que, fechando esse acordo, irá receber.  

 Agora, a pessoa fica ansiosa. Vai receber de 

uma vez? Vai receber de manhã, de tarde, meio-dia e 

de noite? O dinheiro está na conta. O valor é menor 

do que o dinheiro que está na conta. 

 Por exemplo, na quinta-feira, se puder o 

desembargador vir aqui. Se ele puder vir, não vai 

poder fazer pergunta sobre o processo em si. 

Conversarei com ele para ver se pode vir para 

explicar como funciona isso. Ele vai responder isso 

aí: se tem dinheiro, por que vai parcelar?  

O Estado, vamos dizer assim, poderia nesse 

acordo, que o sindicato já está vencendo essa tese, 

pagar parcelado. Mas, nesse caso, não precisaria nem 

pagar parcelado, porque já tem o dinheiro. Esse 

dinheiro não é do Estado mais. Todo mês, já saem da 

conta da Fazenda dois por cento e vão para a conta do 

precatório. Ele não bota a mão. O governador não 

pode nem falar assim: não tira este mês. Não tem 
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esse negócio. 
 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Então, na realidade, não temos certeza de 

que será ainda este ano. É isso? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não, isso aí depende. Nós 

estávamos lá no Japão pensando que o negócio iria 

acontecer. Aí, vem o tsunami e mudou o plano deles.  

 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Se cabia recurso, só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Estamos com essa convicção: de 

que tem o dinheiro, tem o acordo, quer dizer, não tem 

dúvida de que ele dá uma sentença e manda pagar. 

 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Tá bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agora, nós não podemos garantir 

nada, porque não sabemos se terá algum problema. 

Tudo caminha para não! Por que fizemos a 

assembleia dos servidores aqui? Para poder autorizar 

o sindicato a fazer essas discussões. Já imaginou se 

cada funcionário tivesse que ir à Procuradoria, não ia 

romper isso nunca. Trabalhamos a ideia e fizemos 

aquela assembleia aqui porque os funcionários 

precisam operar isso por intermédio do sindicato, que 

se comprometeu a não tomar decisão sem comunicar, 

porque seria muito ruim se cada um fosse à 

Procuradoria, ficasse atrás do procurador. Não iria 

dar conta. São três mil, duzentas e poucas pessoas. 

 

A SR.ª MARIA DA PENHA PEREIRA 

MOTTA - Tá bom, Senhor Deputado, obrigada.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, fique tranquila que estamos 

querendo chegar nesse ponto aí. 

Tem mais alguém que deseja fazer alguma 

pergunta? Vamos dar a oportunidade de todo mundo 

perguntar. Depois, você faz um resumo. Tem mais 

alguma dúvida com relação a isso ou vocês irão 

analisar para, na quinta-feira que vem, voltarmos? 
 

 A SR. ROSÂNGELA RIBEIRO 

BARCELLOS - Ficou uma dúvida. Dona Maria 

Passamani perguntou ao Lelê a partir de que dia 

começaria esse prazo de sessenta dias ou noventa, 

não sei, para a assinatura do acordo? Ela perguntou e 

acho que o Lelê não respondeu. 

Saí agora, e a primeira coisa que me perguntaram foi 

isso. Falei: vou voltar e vou perguntar. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- É uma boa pergunta.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, responda aí. Um minuto 

para responder. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- A partir da publicação no Diário da Justiça. Vai 

publicar uma convocatória abrindo prazo e o 

sindicato terá que investir em publicidade. Pedirei 

apoio da TV Assembleia. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Faremos na TV Assembleia, 

faremos uma sala permanente, pelo menos das oito da 

manhã às oito da noite, com telefone; criaremos uma 

linha de 0800. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Isso será importantíssimo. Criarmos um e-mail. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Miguel, fazer um requerimento 

para criar uma linha 0800 da Comissão dos 11,98% e 

um e-mail, tudo para, já na semana que vem, 

instalarmos aqui. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Perfeito.  

A sugestão que o advogado deu foi de 

criarmos um e-mail, que a pessoa acesse e já saia o 

formulário certinho, ela se cadastra, imprime, assina, 

já vai ao cartório e só entrega na Assembleia. Às 

vezes, nem precisarão vir aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Na quinta-feira que vem já diremos 

o e-mail e se tem o telefone 0800, para o pessoal 

ligara a custo zero. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Se fizermos uma força-tarefa, com trinta dias 

resolveremos esse negócio, já queimaremos mais 

uma etapa, e vamos queimando. 

Dona Penha, a senhora é uma mulher de 

muita fé! Dona Penha, a senhora me orienta e nos 

ajuda muito! Vamos receber esse negócio este ano, 

dona Penha! Ninguém segura isso não, temos que ter 

essa convicção. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Podemos terminar a reunião até o 

meio-dia, então queremos saber se mais alguém quer 

fazer alguma  pergunta?  
 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Só uma questão burocrática. 

Após os sessenta dias, - haverá a conferência, 

com todas as regras do acordo pacificadas, os valores 

individuais - deram duas mil e quinhentas pessoas? 

Pega-se o valor global de duas mil e quinhentas 

pessoas, o nome de cada uma, a PGE com o 

sindicato, assinatura conjunta, peticionam o 

desembargador Fábio Clem, que chamará a sua 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 47 

contadoria e fará uma conferência  final, a qual 

pediremos que seja célere, tendo em vista que essa 

conferência já foi feita para sair a sentença. Ele 

confere, avalia o acordo entre as partes. Ele falou que 

se uma das partes não estiver satisfeita, ele não 

homologará o acordo, isso na visão dele, sem mesmo 

nos perguntar. certo? Se achar que uma das pessoas 

está levando prejuízo, não homologará o acordo. 

Homologando o acordo, irá para o juiz de piso, que é 

o juiz que deu a sentença, e esse juiz de piso, que o 

Paulo César Carvalho, gerará o precatório. Certo? 

Gerando o precatório, estamos aptos a receber, tendo 

em vista que tem dinheiro no caixa do Tribunal de 

Justiça.  Quem nos pagará será o Tribunal de Justiça. 

Certo?  

É isso que gostaria de falar.  

A cada mês entram nessa conta vinte 

milhões. Em abril, entrarão mais vinte milhões; em 

junho; e aí vai. Todo mês entram mais vinte milhões 

nessa conta. Dinheiro não falta. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Amém.  

O Valmir fará um comunicado. 
 

O SR. VALMIR CASTRO ALVES - Meus 

colegas, a intervenção do presidente da comissão 

com a interlocução feita pelo presidente do 

Sindilegis, neste dia e neste momento, acredito ter 

sido uma das melhores reuniões. Todas são 

importantes, mas a de hoje foi concreta, tranquila, 

com discussão extremamente esclarecedora. 

Parabenizo pela reunião de hoje, sem desmerecer as 

demais. Parabéns! Foi esclarecedora, portanto, nada 

mais tenho a acrescentar a respeito do acordo.  

Apesar de eu e da doutora Sandra estarmos 

acompanhando e assessorando a Comissão, estamos 

de acordo com tudo que foi colocado aqui. Realmente 

a burocracia no Tribunal de Justiça, do judiciário, é 

imprevisível, tem prazo de publicação. Tudo isso está 

sendo visto, é claro que com a nossa presença, 

podemos encurtar tudo isso que foi colocado. Para 

quem entende um pouco do judiciário, sabemos que 

temos que acompanhar. Temos que estar em cima do 

processo, é isso que está sendo colocado.  

Quero fazer uma comunicação oficial. Farei a 

leitura de um documento que chegou em nossas mãos 

para entregar ao Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos.  

Passo à leitura: 
 

Campo Grande, MS 18 de Março de 

2016. 

OFÍCIO Nº 692/16 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DEPUTADO  

ENIVALDO DOS ANJOS 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Senhor Deputado 

A FENALE realizará de 31 de Maio 

a 3 de Junho de 2016, em Aracajú, 

Estado de Sergipe, o XXXVI 

ENCONTRO NACIONAL, em Evento 

Simultâneo à XX CONFERÊNCIA 

DA UNALE - União Nacional dos 

Legisladores e Legislativos do Brasil, 

oportunidade em que estarão 

reunidos Dirigentes e Delegados 

representantes de suas entidades 

filiadas para estudos, análises, 

avaliação e transferência de 

experiências entre as lideranças da 

categoria de servidores do Poder 

Legislativo. 

Muito nos honraria poder contar 

com a presença de Vossa Excelência 

na Sessão Solene de Abertura do 

XXXVI ENCONTRO DA FENALE, 

que acontecerá no dia 31 de Maio às 

10.00 horas, na Assembleia 

Legislativa do Estado de Sergipe, 

bem como, nos brindar com uma 

palestra sobre vossa iniciativa de 

inter relacionamento entre o 

Parlamento e a representação 

classista dos servidores públicos 

 

JOSÉ EDUARDO RANGEL JOÃO 

MOREIRA  

Secretário Geral Presidente 

 

 Quero dizer que este convite foi feito em 

função justamente desse exemplo que estamos dando 

aqui hoje. Reportei-me à Grécia antiga, onde todo 

mundo se reunia na praça e ali decidia.  Estamos 

fazendo isso nesta Assembleia, tanto na Comissão 

dos 11,98%, como no fórum permanente de 

negociação e discussão dos nossos problemas. Em 

função disso, o deputado está sendo convidado para 

levar essa experiência nossa para o Brasil todo. 

Estamos dando exemplo para o Brasil.  

Deputado, gostaríamos que o senhor 

aceitasse essa convocação da nossa Federação porque 

é importante, para nós, levar essa experiência dos 

servidores daqui. Nós, do Sindilegis, estaremos lá e 

gostaríamos da sua presença, que o senhor aceitasse 

essa convocação.  

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Fico honrado com o convite, mas 

analisarei até 31 de maio ainda, porque esperarei o 

resultado final desse processo nosso. Se der certo, 

vou lá com todo orgulho falar. Mas tem tempo ainda 

para a gente responder. 

Tem alguém que gostaria de falar mais 

alguma coisa? Lembrando que a gente quer pedir a 

vocês o seguinte: Teria alguém que vocês gostariam 

de convidar para a próxima quinta-feira? Tentar o 

desembargador, mas mesmo que ele possa vir, temos 
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mais espaço.  

Terá o Fórum dos Servidores nesse dia às 

10h, e às 11h haverá a reunião de nossa Comissão. Já 

teremos uma nova apresentação, uma prestação de 

contas da semana do presidente do sindicato ou do 

Gildo. Da próxima vez, daremos a palavra ao Gildo 

para não ficar só um falando. Ele já está eleito, não 

precisa mais de voto, não precisa fazer campanha 

mais. Ele não gostou, porque você estava falando. Ele 

estava com ciúme porque só você fala.  

Faremos, na quinta-feira, quer dizer, se o 

desembargador puder vir, será uma honra muito 

grande, precisaremos ter um público melhor, vamos 

trabalhar com o pessoal. Se ele não puder vir, 

teremos já uma prestação de contas da semana com 

relação ao andamento do processo. Então, vocês não 

precisam mais ficar preocupados. Na 1.ª Secretaria, 

onde estou atendendo algumas vezes, fizemos uma 

salinha para o Fórum de Servidores, mas como eu, a 

Tatiana e o Pasolini estamos dando conta dos 

servidores, fazemos mais onde estamos mesmo. Lá 

tem uma salinha onde colocaremos uma pessoa para 

receber os e-mails, os telefonemas e informar ao 

sindicato. Semana que vem, terá uma pessoa nessa 

salinha, que seria do Fórum de Servidores, mas a 

usaremos também para o recebimento de mensagens, 

tentar fazer contato, o máximo. O sindicato vai passar 

os nomes das pessoas, tentando fazer um grupo no 

WhatsApp para ir colocando todo mundo. Mas 

não é para ficar com aquelas perguntas mesmas: E o 

advogado? É para poder achar as pessoas. Esse seria 

um movimento para achar as pessoas. 

 Então, ficamos com essa pauta, quinta-feira, 

às 11h, quer dizer, que são às 10h, e tentaremos trazer 

o desembargador. Se conseguirmos, será uma boa 

para discutirmos essa questão processual e, se não 

for, estaremos aqui com o relatório da semana para o 

sindicato apresentar. 
  

 O SR. MARCELO SIANO LIMA - Bom 

dia deputado e colegas.  

 Lelê, é um pepino; uma reflexão. Esse é um 

momento muito delicado - e você sabe muito melhor 

do que qualquer um de nós -, para todos os servidores 

aposentados e na ativa da Casa. Qualquer informação 

que chega muito edulcorada ou meio pessimista cria, 

até porque isso já virou uma novela muito 

desagradável pelo tempo que está se arrastando, 

expectativas ou mal-entendidos muito insuportáveis. 

 Por exemplo, pegarei uma situação bem 

concreta. Quando vi no site aquela foto dos 

procuradores, você, o Gildo e o deputado Luiz Durão, 

o que veio para mim foi: Resolvido! Chegamos aqui 

agora e a informação que temos é que não; há um 

documento-base, que já foram nele resolvidos vários 

problemas e que ainda precisa ser analisado. 

 Então, é pedir ao pessoal da assessoria de 

comunicação do sindicato para que essas informações 

sejam passadas de uma forma mais clara. O deputado 

Enivaldo dos Anjos foi esclarecendo várias coisas 

aqui, o que tornou para nós, pouco mais clarividente 

a situação. 

 Fica todo mundo muito nervoso. Por 

exemplo, agora vem na fala da dona Penha a 

informação de que é até o final do ano. Quantos 

morrerão até o final do ano para que esse negócio 

aconteça? Ninguém é impossível, porque a coisa 

mais difícil para o ser humano é poder atravessar a 

rua e permanecer vivo.É muito, muito, muito, muito 

delicado. Não queria estar na sua pele, mas acho que 

precisa ter esse canal mais facilmente. Entendemos, 

como servidores, que a parte política teve que ser 

feita de uma forma mais reservada. Graças a Deus foi 

muito bem conduzida por todos os atores, mas, agora, 

é chegar e colocar claramente, porque não ficou 

claro. 

 Confesso a você, como alguém que tem 

direito de receber, quando falou final do ano, eu 

mesmo quase enfartei ali do lado. Falei: Pelo amor 

de Deus, se o dinheiro já está lá, se o direito já foi 

dado, vai de novo continuar enrolando? É só ter essa 

agilidade ou uma forma mais clara de informar. Para 

nós, servidores, deputado Enivaldo dos Anjos, fica 

esta coisa: Quando? Quando? Quando? Quando? Aí 

morre mais um. Quando? Quando? Quando? Morre 

mais um. 

 Ou isso ou já fazemos um plano coletivo aqui 

- seria até uma boa ideia -, de Paz Eterna, alguma 

coisa assim, para que os servidores possam ser 

enterrados de forma mais digna, porque já virou uma 

novela. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Sua fala é importante. Gostaria da atenção, porque é 

capital essa fala dele. Não conseguimos dimensionar 

o que está se passando. Nosso sindicato está sendo 

pioneiro, está rompendo barreiras. Isso que estamos 

fazendo é inédito.  

A PGE não quer que tenha publicidade de 

nada do que estamos tratando. Ninguém, no estado 

do Espírito Santo; até hoje apenas Belo Horizonte, 

que eu tenho conhecimento e serviu de exemplo para 

nós, faz um acordo na fase de execução sem gerar o 

precatório. Por isso os servidores têm que ter bastante 

habilidade e entender o que está acontecendo. Os 

outros sindicatos estão morrendo de ciúmes. Nós 

somos pioneiros. Essa divulgação, que você muito 

bem falou e que até gostaríamos de fazer, por 

exemplo, qualquer entrevista no jornal causa 

retrocesso. Saem da mesa e falam: Vocês vazaram 

informação! Está todo mundo ligando para cá; vocês 

vão furar fila de precatório só porque tem dinheiro 

lá, só porque é a Assembleia Legislativa; são os 

deputados usando a influência, atravessando na 

frente dos outros precatórios...  

 Estamos criando uma legislação nova e essa é 

pioneira. Então, não temos direito a errar, porque o 

Estado quer tornar a nossa ação, um acordo na fase 

de execução, um exemplo para outros processos. Está 

cheio de melindres mesmo, pessoal, e vocês têm que 

entender, e não posso escrever os detalhes. Não pude 

nem trazer a minuta, pois tem que ficar lá; não está 
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assinada e não foi publicada, para que não vaze 

informação e terceiros venham para atrapalhar. Está 

cheio de terceiros com olho gordo nesse dinheiro do 

precatório e para nos atrapalhar, pessoal. Vocês têm 

que entender a dimensão do que está acontecendo. 

Infelizmente, não podemos dar publicidade e 

informações sobre os teores. 

 Isso que nós estamos fazendo, a PGE 

reclamará conosco, mas acho muito bom. A 

comissão, o Parlamento é soberano e estamos aqui 

cumprindo nossa missão. O documento não existe 

ainda e não foi assinado. Então, temos que ir passo a 

passo, porque somos pioneiros e temos muito 

orgulho disso. Somos exemplo. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou só explicar o que o Leandro 

Pereira Machado falou. No dia 13 de maio, 

protocolamos o pedido da comissão especial para 

tratar da questão dos 11,98%. Isso no ano passado, e 

fará um ano agora. Foi exatamente porque 

assumimos em fevereiro e você andava no corredor e 

todo mundo falava nisso. Esse negócio de vir aqui e 

fazer um discurso de que é um absurdo que não 

receberam; isso não resolve nada. Então, falei para 

formalizarmos e fizemos a comissão. 

 Nossa primeira reunião foi no dia 25 de maio. 

Foi no dia 25 de maio porque a comissão tinha que 

ser publicada e os partidos tinham que indicar os 

membros, então, demoramos doze dias para fazer a 

primeira reunião. 

 Todo mundo está acompanhando e sabem 

todas as etapas que foram tratadas, e sabem da 

importância da presença do sindicato na questão, pois 

estamos colocando isso desde o início. Na 

Assembleia, sabemos como é isso. Tem muito 

neguinho que só vem aqui para reclamar ou para 

fazer uma crítica, mas não participa do dia-a-dia das 

coisas.  

Nós fizemos um trabalho pelo Fórum de 

Servidores. Acho que vi o diretor da Casa, que estava 

de camisa de manga curta, e acho que não quis 

aparecer, mas, quando a reunião começou tinha um 

monte de diretor, mas, agora, estou sozinho e fico 

com medo de tomar laranjada...  

 Vejam bem, fizemos um trabalho com a 

direção-geral, com os diretores, o Fabiano Burock 

ajudou muito nisso e o próprio Casa Grande, e 

fizemos aquele processo, aquele negócio da 

nomeação que vocês viram na semana passada, em 

que foram nomeados doze taquígrafos e acho mais 

cinco ou seis servidores. Duvido que algum desses 

taquígrafos, primeiro que nem os vemos aqui, acho 

que não tem nenhum presente, e pergunta se eles 

foram se sindicalizar já. Então, essas coisas, temos de 

chegar ao ponto de dizer: Ninguém se fortalece 

dividido. 

 Colocamos com o trabalho da Mesa, agora, 

pressão e muita dificuldade, vocês sabem que a 

situação está difícil. O governador, este mês anunciou 

o pagamento para o dia 31, e este ano não foi 

possível nem fazer o calendário. E não é charme, não. 

É porque o trem está difícil. Fica o mês inteiro 

juntando dinheiro para poder pagar a folha. 

 E aí quando você fala: Pagar só a folha é 

fácil, pois o Estado arrecada seiscentos milhões. Mas 

esquecem de que tem não sei quantos hospitais, nove 

hospitais para poder pagar. E é o Ministério Público 

mandando dar remédio de seiscentos mil! O cara 

descobriu uma pílula que cura câncer, em São Paulo, 

e aí o Ministério Público vai lá, o cara entra na justiça 

e tem que comprar. 

 Nesta semana, estava aqui, eram oito injeções 

que custavam quatrocentos e vinte mil reais, que o 

cara disse que era americana e curava câncer. 

Ninguém tem informação de que tem algo que cura 

câncer neste formato. Mas o cara vai lá com um 

advogado e o juiz manda fazer, e o Estado terá de 

pagar esses quatrocentos e tantos mil. 

 Então, você tem negócio de presídio que 

você tem de colocar as quentinhas lá dentro; você 

tem de fazer tudo isso. Vemos que está com 

dificuldades, mas nós conseguimos com a nossa 

economia, com tudo, e voltamos a sair, agora, em 

sexto lugar. Estamos entre as seis Assembleias mais 

baratas do Brasil. Mas se você fizer a conta de custo 

e benefício em relação à arrecadação, estamos em 

primeiro lugar. 

Fizemos um esforço aqui e colocamos mais 

doze efetivos na taquigrafia, e mais seis no técnico 

sênior. E nenhum deles está sindicalizado e nem 

aparecem aqui, mas quando está para nomear, eles 

ficam o dia inteiro e você não consegue nem andar no 

plenário, porque eles barram a gente na porta, barram 

a gente de cá. 

 Quer dizer, isso é falta de consciência 

coletiva, a pessoa tem de ter isso. Então, o que 

estamos fazendo, o esforço que estamos fazendo, é 

preciso que a pessoa confie também, porque às vezes 

o cara fala assim: Ah, mas vocês não estão fazendo 

nada, está fazendo escondido. Não tem isso, porque 

têm muitas coisas de acordo que você não pode falar, 

antes de fechar. A outra parte está lá também. Tem de 

conversar no governo se pode fazer, se faz este 

acordo e se dá certo isso. 

E temos, como o Leandro explicou, um 

monte de gente do sindicato, todo mundo também 

com problema de precatório. Se ficarmos abrindo o 

jogo muito, os caras entram e travam. Eles têm 

advogado também, têm sindicato, eles vêm e travam o 

nosso negócio. 

O Estado não teve na sua existência até hoje 

nenhum modelo de acordo que estamos fazendo, 

porque não é um negócio fácil. Fazer um acordo é 

fácil, não é? Mas esse é o primeiro que o Estado está 

fazendo. Por que estamos tendo algumas 

dificuldades? É que eles mesmos, às vezes, botam 

uma regra; depois o sindicato vai lá e questiona e eles 

revertem. 

Eles estão construindo um documento, o que 

vai acontecer com esse documento, deste acordo 

nosso? É que o Estado vai fazer como regra, agora, 
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para os outros. Por exemplo, a trimestralidade, é de 

quinze bilhões, você acha que tem condições de o 

Estado pagar quinze bilhões de trimestralidade? É um 

negócio de doido. 

Então, o Estado está fazendo uma regra 

conosco que vai servir para eles. E inclusive vão 

poder fazer um acordo para poder receber isso. 

Porque senão não vão receber nunca. Ninguém vai 

pagar, não tem governo que paga quinze bilhões. 

E o governo já resolveu a vida dele com o 

Judiciário, já fez um acordo de dois por cento. Então 

o governo, o governador que está aí, o que vai entrar 

e o outro, paga dezenove ou vinte milhões por mês. 

Então, para quinze bilhões, vai levar quantos meses 

para pagar?  

O governo está aproveitando este momento e 

está aproveitando não é só porque surgiu na cabeça 

de ninguém lá do governo. É porque estamos em 

cima desse trem pressionando. Falei para vocês, o 

presidente da Assembleia chegou a fazer uma briga, 

no campo quase pessoal com o governador, para 

poder tentar resolver esse negócio. É pressão demais 

que estamos fazendo aqui. 

E aí, o que vamos fazer com isso? Nós vamos 

também estar ajudando o Estado a resolver o 

problema, porque ele também quer sair disso. Porque, 

como o Estado, agora, já tem este acordo de botar 

dois por cento lá, ele também, agora, quer que 

resolva o problema para tirar essas demandas de cima 

dele. Mas ele quer tirar essa demanda com o que ele 

fez de acordo e botar no Judiciário, e aí quinze 

bilhões. 

O Estado está criando com a procuradoria um 

modelo para poder servir para os outros sindicatos. 

Porque quando chegar lá o sindicato da 

trimestralidade, vão falar: Olha, nós fizemos esta 

composição com o sindicato da Assembleia, vocês 

querem discutir nesse nível aqui? Se você colocar, 

vamos dizer assim, no caso que está caminhando 

aqui, quinze bilhões a trinta por cento, dá quanto? 

Quem é bom de matemática? Quatro e quinhentos. 

Não é isso?  

 Então imagina, para sentar na conversa, já 

tem que sentar com quatro bilhões a menos de 

desconto. Não é muito dinheiro, não? É lógico que é 

muito dinheiro. 

 Temos que trabalhar algumas umas coisas e 

vocês precisam entender que, às vezes, o cara fica 

duvidando do sindicato, duvidando do Leandro, sei lá 

de que, porque acha que ele está com a informação só 

para ele e não passa para os outros.  

 Há coisas, por exemplo, hoje falamos coisas 

que vocês garantem que não vão falar isso para 

frente? Ninguém garante. Vocês falam que garantem, 

mas não aguentam. Aí podem chegar lá na frente e falar 

qualquer conversa dessa aqui e servir para os outros 

virem em cima. Estão fazendo para a Assembleia, 

têm que fazer para nós.  

 Temos que ter essa paciência. Acho que o 

passo está longo, estamos retomando as reuniões. 

Farei aqui, tudo que for preciso saber, discutiremos 

aqui dentro. Qualquer coisa que a pessoa quiser 

saber, falei isso antes, não quer falar ano microfone, 

escreve sem identificação, em um papel branco, traz 

que eu faço a pergunta. Se tem um sujeito que gosta 

de fazer pergunta sou eu. Não tem esse negócio de 

nada escondido, não participo de nada que tem isso 

de não poder falar. Se não pode falar, não pode fazer. 

 

 A SR.ª DENISE MIRANDA MEDICI - 

Deputado, queria perguntar ao Leandro Pereira 

Machado se será estabelecido outro prazo. Estavam 

querendo trezentos e sessenta dias, não é isso? Aí 

vocês suspenderam, então vão colocar outro prazo? 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Estamos trabalhando para isso.  

 

 A SR.ª DENISE MIRANDA MEDICI - 

Outra coisa, deputado, os servidores da Assembleia 

são muito desunidos, mas muito. O senhor vê por 

aqui. O que está sobrando para o senhor acabar de 

falar, fechar a reunião, quer dizer, seria obrigação e o 

bom sentido mandaria que todos os servidores 

estivessem aqui, se for de interesse, se não for, que 

entre na Justiça por sua vez. 

 Outra coisa que o senhor já falou para mim 

também, que os servidores deveriam ter a consciência 

e se sindicalizarem. Por quê? Porque a união faz a 

força! Não importa quem esteja na presidência do 

sindicato. Sou sindicalizada desde o primeiro dia, 

quando o sindicato surgiu, e não sairei nunca, 

enquanto estiver viva. Acredito que o bom servidor, 

aquele que é inteligente, deveria ser sindicalizado. É 

só o que peço. 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Muito bem! 

 

 A SR.ª DENISE MIRANDA MEDICI - 

Deputado, esqueci de agradecer ao senhor por tudo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeça a Deus. 

  

 A SR.ª DENISE MIRANDA MEDICI - Ao 

senhor também. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Estamos aqui, mensageiros fracos 

d’Ele. Se formos cumprir tudo o que Jesus mandou, 

seríamos muito mais humanos, muito mais justos. 

 Encerraremos porque, na quinta-feira, o 

presidente volta a falar. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Estou temerário com essa questão da publicidade. 

Somos transparentes. Tenho medo da divulgação 

dessa reunião, falando sobre os outros sindicatos, às 

vezes, para registro de arquivo. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
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ANJOS - PSD) - Pediremos à tevê para não colocar 

no ar, manter gravado para efeito de arquivo só. O 

diretor está aqui para pedir ao Marcelo. 

 Na quinta-feira voltaremos a esse assunto. 

Preparem o relatório de hoje até quinta-feira para 

apresentar aqui. Quem fará a apresentação será o 

Gildo Gomes. Você ficará sentado esperando e nós 

discutiremos o negócio do desembargador, se ele 

puder vir, fazemos uma palestrazinha sobre ele. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- O Paulo Marcos quer fazer uma pergunta. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Encerraremos meio-dia. 

 

 O SR. PAULO MARCOS LEMOS - Boa-

tarde a todos. Deputado, é só um registro pessoal de 

um servidor, estou falando aqui exclusivamente em 

meu nome. Quero fazer um registro. Estou há vinte e 

dois anos na Casa, falar em prazo quando se depende 

de outras esferas é muito complicado, acho que o que 

temos que fazer, o que farei agora é agradecer ao 

sindicato, agradecer aos deputados, agradecer aos 

servidores que estão ajudando, porque sou de uma 

época em que, quando se falava de 11,98 as pessoas 

corriam. Hoje quando se fala de 11,98, as pessoas se 

unem. 

 Não podemos cobrar prazo de quem está 

lutando por nós, quando se depende de outras esferas, 

porque existe legislação, existe uma série de 

requisitos a serem cumpridos. O que temos que fazer 

é não duvidar de quem está lutando por nós e dar as 

mãos a essas pessoas, nos unir a elas e agradecer. 

Então, o servidor Paulo está registrando total apoio 

ao Sindicato, à Comissão, e agradecendo, na 

qualidade de servidor desta Casa.  

Eu sabia, eu tinha certeza de que eu não 

receberia; hoje, eu tenho certeza de que vou receber, 

graças ao trabalho dos senhores, dos Deputados, do 

Sindicato.  

Fica um agradecimento e um pedido: Que 

todos nós abracemos esta causa e não questionemos 

apenas, porque prazo é algo que não está somente na 

esfera de vocês.  

Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês 

vêm realizando. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Obrigado, Paulo Marcos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Finalizamos a reunião com um 

minuto de silêncio em homenagem ao Zé Precão.  

 

(O Plenário presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião. 
 

Encerra-se a reunião às 12h02min. 
 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DOS 11,98%. 

TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE 

ABRIL DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Havendo número legal, invocando 

a proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão. 

Concedo a palavra ao Djalma de Sá Oliveira 

Filho. 
 

O SR. DJALMA DE SÁ OLIVEIRA 

FILHO - Antes de falar sobre esses 11,98%, que terá 

a discussão aberta, queria enfatizar um assunto que 

realmente me incomoda há muito tempo. 

Quando o José Ignácio assumiu o governo do 

Estado, limitou o salário de alguns funcionários em 

oito mil reais. A Assembleia macaqueou isso, fez a 

mesma coisa com o José Carlos Gratz.  

É claro que impetramos um mandato de 

segurança e houve desembargador que achou que o 

governo e o José Carlos Gratz estavam certos, que 

não havia inconstitucionalidade nisso. Mas, 

felizmente, a maioria do Tribunal achou que era 

realmente inconstitucional e concedeu a segurança. 

Desde então, temos batalhado para receber a 

diferença. Já fiz uns cinco, seis, sete ou oito 

requerimentos pedindo que me devolvam o dinheiro 

que me castraram, e nada! Sempre me recomendaram 

para ir para as vias ordinárias, para a Justiça.  

O último requerimento que fiz foi endereçado 

a V. Ex.ª, Senhor Deputado, e já há algum tempo não 

obtive resposta, mas vi que há parecer de alguém que 

não conheço, dizendo que o caminho é realmente o 

da Justiça. 

Arriei as trouxas, contratei ontem um 

advogado, já lhe dei três mil reais para começar e me 

submeterei a pagar vinte por cento de honorários 

sobre o que receber, se receber. 

Será que a Assembleia, que teve o poder de 

me cassar - meu salário e de outros - não poderia 

devolver isso? Fez isso por meio de um ato 

absolutamente inconstitucional, a ser reconhecido 

pelo Tribunal de Justiça. 

A Assembleia não poderia, por meio de outro 

ato, mandar devolver o dinheiro que nos cassou, que 

nos tirou? Pode sim. Isso está aí desde o José Carlos 

Gratz e a Assembleia chegou a promover um 

processo para nos devolver esse dinheiro. 

Estranhamente, o serviço de finanças, Saturnino, 

disse que não havia verba. Enfiaram o dinheiro que 

tiraram de nós aonde? Há problema por aí, sumiu o 
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dinheiro. 

Agora, vou para a Justiça. E por que não fui, 

esperei doze, treze, quatorze anos para ir à justiça? 

Porque em 1972 fechei meu escritório de advocacia, 

pude fechar, porque já não acreditava na Justiça. 

Assistindo ao Mesa Redonda ontem, vi um 

jornalista dizer para o ministro Marco Aurélio que 

não acreditava no Supremo Tribunal Federal. Mas 

como não acredita? Não posso acreditar, porque o 

juiz Sérgio Moro, em dezessete processos, condenou 

sessenta e sete pessoas. O Renan Calheiros está com 

um processo encravado há oito anos e o Supremo 

Tribunal não julga. Mas, tive que ir à Justiça, porque 

quero receber esse dinheiro. 

Acho que agora estamos nesse processo de 

discussão, sobre esses problemas que a Assembleia 

pode resolver por meio de um simples ato. Não 

precisa nem ser resolução, mas se quiser um ir 

pouquinho acima, por resolução manda devolver esse 

dinheiro para nós. Somos doze ou treze funcionários. 

Não é possível que a Assembleia também não 

resolva. 

Agora, o Castro falou um negócio que me 

leva realmente ao desespero. Ele está há seis anos 

com um processo no Tribunal de Justiça, já com 

vitória em primeira instância, não é julgado e há três 

mil processos na frente. Receberei isso quando? 

Nunca, não é deputado. Acho que a Assembleia 

poderia cuidar disso. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como você é advogado, vou 

responder e espero que entenda. Em direito 

Administrativo, nem sempre você pode tomar a 

decisão que você reconhece que é de direito. O que 

você me encaminhou, passei para os órgãos emitirem 

parecer.  

Faço parte da Mesa, mas não sou o presidente 

da Casa. Mas, defendo que todo servidor que tiver 

qualquer direito tem que requerer, como todo mundo 

está fazendo. Vamos mandar às diretorias 

competentes e à procuradoria. E estou prometendo, 

pois acho que é o justo, que a Mesa dará uma decisão 

se pagará ou não. Acho que tem que fazer isso porque 

não adianta ficar protelando, pois o servidor não 

tendo a decisão, a resposta da Mesa, fica sem poder 

tomar decisão judicial.  

O que faz com que a Mesa, mesmo achando 

que o servidor tem direito, não possa fazer o ato? É 

porque ela não pode correr o risco diante da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e diante da contestação das 

partes. Então, muitas vezes, se sugere, na dúvida, que 

mande para a Justiça, porque se a Justiça mandar 

pagar o gestor fica defendido diante do Tribunal de 

Contas.  

Estamos sendo questionados; os tempos 

mudaram, felizmente. Hoje, aquilo que se fazia nas 

coxas, que se resolvia e que ficava tudo entre 

compadres, acabou. 

Com relação ao Tribunal de Contas, por 

exemplo, quem era parte do Ministério Público do 

Tribunal de Contas era o Ministério Público Estadual. 

Normalmente, mandavam para lá um procurador já 

em final de carreira e ele ficava ali e tal. Hoje, é o 

Ministério Público de Contas do Tribunal, 

concursado, e fui eu quem teve a honra de presidir o 

concurso, que foi um concurso forte e só passou 

realmente quem tinha condições de passar. E dentro 

do Tribunal de Contas, hoje, nenhum conselheiro, se 

quiser e se for aquele muito amistoso, quebra-galho, 

tem mais condições de quebrar galho de ninguém, 

porque a área técnica do Tribunal de Contas é toda 

efetiva e é ela que faz os relatórios. E o Ministério 

Público de Contas não deve satisfação a ninguém; os 

funcionários prestaram concurso, não tem favor 

nenhum com política e tem jogado duro nisso aí. Nós 

mesmos aqui estamos com um processo aberto pelo 

Ministério Público de Contas e com o Ministério 

Público Estadual, de gratificação que foi dada a 

servidor aqui.  

Nós temos que trabalhar, hoje, com essa 

visão. O gestor mesmo reconhecendo, às vezes, que o 

servidor tem direito, se ele não tiver respaldo dos 

órgãos da Casa e da procuradoria para poder fazer, se 

ele fizer corre o risco de responder a um processo de 

improbidade administrativa.  

Estamos vendo a presidente da República 

correndo o risco de ser afastada por procedimento 

que, aparentemente, o Fernando Henrique Cardoso e 

todo mundo fez, que é a tal da pedalada. O Tribunal 

de Contas da União nunca reprovou contas por isso, 

mas, no ano passado e retrasado resolveu que isso 

não pode mais. Inclusive, tem essa discussão, se vale 

a partir de quando o Tribunal decidiu ou se vale para 

trás. Acho que para trás não pode valer, tem que valer 

dali para frente. 

O Tribunal de Contas do Brasil inteiro tem 

essa... 

Sei que o Djalma de Sá fica triste, mas o 

Djalma foi diretor da Casa e não pagaria se tivesse 

parecer contra. Ele foi um diretor duro também, não 

era mole para funcionário também não. Djalma, você 

tem que entender que o interesse é seu e a Mesa não 

pode, só porque você acha que está certo, mandar te 

pagar. Temos que fazer o procedimento legal. Não é 

questão de mandar não te pagar. Acabou aquele 

negócio de que o presidente é quem manda. Você 

participou de uma Assembleia em que o presidente 

podia fazer tudo, mas hoje não é mais assim. Hoje, não 

é o presidente da Casa que fala que quer isso e não 

quer aquilo. Isso só tem lá em Brasília, com o 

Eduardo Cunha, pois S. Ex.ª é quem recebe o que 

quer e não recebe o que não quer.  

Temos que ter os pareceres. E o processo está 

com o parecer e, te prometo, porque não faço média 

com ninguém... Igual quando você era diretor e não 

fazia média com ninguém também. Fui deputado 

quando você foi diretor, um bom diretor, mas o 

funcionário vivia gemendo no corredor porque você 

era duro. Então, temos de ser duros, não é? Eu sei, 

mas temos de mudar esse Brasil, porque quando o 

problema é dos outros, eu sou duro; quando é meu, 
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pode tudo. Aí também não dá, não está certo. Temos 

de mudar. 

 Vamos fazer uma decisão para dizer para 

você: as áreas competentes concordam, então vamos 

pagar; as áreas competentes não concordam, você vai 

ter esse despacho na mão para tomar a decisão.  

 Agora, eu vi também essa reclamação do 

Judiciário, que achei até uma boa entrevista que o 

repórter fez com o ministro do Supremo, que também 

engaveta as coisas que interessam a ele.  

 Não é pelo fato de nós não concordarmos 

com a Justiça ser morosa. E sou o único aqui que tem 

feito discurso chamando a Justiça de morosa. 

Ninguém gosta de fazer isso não, porque tem medo 

de juiz e medo de tudo. 

 Agora, não podemos intervir lá, porque a 

decisão é do juiz. O que podemos fazer é denunciar 

ou fazer a busca que vamos fazer com relação ao 

problema do IPAJM. Essa discussão que está aqui e 

que o IPAJM está discordando, acho que, com o 

formato que estamos aqui, vamos chegar a uma 

conclusão. Porque esse instituto também não quer 

colocar o dele na reta. Mas vamos forçar e fazer esta 

reunião com o IPAJM, com Assembleia Legislativa e 

com o juiz. 

 Porque, às vezes, o juiz também tem 

dificuldades, porque as informações que tem não são 

de acordo com o convencimento dele. Então, precisa 

ter este convencimento. Podem ficar tranquilos 

porque nada vai ficar sem resposta.  

 Agora, o que não podemos fazer e não 

podemos criar figura é fazer o fórum aqui pensando o 

seguinte: Agora, vamos resolver tudo, porque fulano 

e beltrano resolverão tudo. Não, vamos discutir os 

problemas e responder por que pode e por que não 

pode. Isso é um documento que o servidor precisa 

para entrar na Justiça ou não. Esse é o 

questionamento. 

 Na reunião dos 11,98%, tem alguma 

manifestação que você queira fazer com relação ao 

andamento, porque você ficou de prestar um relatório 

nesta semana. Você vai ter cinco minutos para fazer 

um relatório da semana, de quinta-feira até hoje. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Bem, uma coisa que o Fabiano pediu para que eu 

transmitisse aqui foi uma questão colocada no 

acordo. Não é obrigação da Assembleia Legislativa e 

nem do sindicato aferir acerca dos cálculos da 

previdência. Mas, como colocaram essa competência 

para o sindicato, a Casa pediu apoio ao departamento 

de pessoal, ao RH. E a PGE, trabalhando 

conjuntamente conosco, queria um prazo de seis 

meses para resolver esta questão da incidência 

previdenciária. 

 E o nosso RH, o Fabiano já me passou, já 

está fazendo a aferição, a conferência final e até 

quarta-feira as questões de incidência previdenciária, 

tanto do INSS, quanto do IPAJM, estarão conclusas. 

 Temos que agradecer ao departamento de 

RH, à administração da Casa, que é parceira. Os 

servidores se dedicaram a essas questões, que o 

sindicato não teria perna para fazer, e deu muita 

celeridade a todo o processo. Isso quanto à questão 

de incidência previdenciária.  

 As demais questões, que passei ponto a ponto 

na reunião passada, continuam da mesma forma. 

Enfim, mas ainda estão fazendo o arremate final do 

documento, da minuta de acordo entre Sindilegis e o 

Executivo. 

 Neste momento, não tenho algo a passar de 

concreto, mas as coisas estão chegando ao seu fim e, 

no mais tardar, a questão da minuta do acordo será na 

semana que vem. Essas são as informações que 

tenho. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Existe alguém que queira fazer 

alguma pergunta, algum questionamento com relação 

ao andamento dessa semana? 

 Quero informar também ao Plenário que 

ontem tivemos um encontro, eu e o presidente da 

Casa, Deputado Theodorico Ferraço, e também o 

procurador José Arimathea, tivemos um encontro 

com o procurador Fábio Klein, e dessa reunião 

evoluiu-se para uma reunião segunda-feira com a 

presença do procurador do Estado. 

Como falamos na semana passada, a lei que 

autoriza o acordo para fazer o pagamento dos 11,98% 

estabelece, como teria que estabelecer, algumas 

regras que são os cálculos e as exigências. Um 

quesito do entendimento que existe é que tem que 

abrir um prazo, que está na ideia de sessenta dias, 

para as pessoas habilitarem-se ao acordo, fazerem a 

assinatura do acordo. Mas, ao mesmo tempo, a 

Procuradoria estava entendendo que fechado esse 

tempo, quem não compareceu para assinar esse 

acordo estaria fora, não teria mais direito.  

Muita gente às vezes faz alvoroço com as 

coisas. O Estado está tentando se resguardar no 

aspecto dele. O Sindicato, como cuida da parte do 

servidor, está questionando que não concorda com 

isso. Mesmo entendendo que isso é uma regra 

normal, que quem tem alguma coisa para receber tem 

que ter um prazo para poder pleitear, porque o Estado 

também, em tese, não poderia ficar a vida inteira 

esperando. Então, esse foi um problema.  

Com essa reunião que fizemos ontem nós 

evoluímos. Porque não é o Estado que decide isso e 

nem é o Sindicato. Quem decide isso é o 

desembargador relator. Na avaliação dele, embora 

ainda não seja uma posição oficial, não está nos autos 

ainda porque ele não deu a decisão, mas ele acha que 

não pode, mesmo sendo acordo, mudar a regra da lei 

que são cinco anos para prescrição. Ele acha que é 

preciso ter o entendimento porque ele não pode, por 

exemplo, mesmo com as partes fazendo acordo, dizer 

que quem não compareceu em sessenta dias perdeu o 

direito, porque ele estaria fazendo uma decisão acima 

da regra da lei. 

 Faremos essa reunião segunda-feira. Estão 

aparecendo algumas sugestões que são, também, 
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fazer o acordo com prazo para quem pode vir assinar 

e estabelecer - ele pediu até segunda-feira fazer esse 

estudo - que o direito daqueles outros ficassem 

depositado em juízo atrelado ao precatório até o 

prazo de cinco anos. Porque não tem como ninguém 

abrir mão do direito do outro. Se a lei diz que são 

cinco anos que prescreve, quem não compareceu 

pode comparecer em até quatro anos e trezentos e 

sessenta e quatro dias. Faremos essa reunião 

segunda-feira com a Procuradoria e de certa forma 

vamos trabalhar para convencer a procuradoria de 

que ninguém pode fazer um prazo menor se a lei diz 

que são cinco anos.  

 Acredito que isso chegado ao entendimento 

segunda-feira vai caminhar noventa e nove por cento 

para a composição de assinatura do acordo. O Estado 

fica preocupado de saber se vamos fazer um acordo, 

por que tem que esperar? Não dá para o Estado fazer 

um acordo e amanhã a outra pessoa contestar. Mas, 

também, não podemos, porque são três mil duzentas 

e poucas pessoas, tem gente aí que ninguém consegue 

saber onde está, mas a lei estabelece que você tem 

que publicar o edital. Você só vence o direito da 

pessoa quando termina o prazo dele e ele tem que ser 

convocado pessoalmente, e se não for achado, por 

edital. Não tem como você fugir disso aí. Você não 

pode falar que não achou fulano e acabou o direito 

dele. Não tem isso.  

Dessa reunião de ontem, que foi uma reunião 

que consideramos que caminhou bem, porque o 

desembargador mostrou todo interesse em dar essa 

decisão, fazer essa composição de acordo o mais 

rápido possível. O que está amarrando mais é essa 

questão do direito. O sindicato já disse que não 

concorda, porque o sindicato, mesmo não estando em 

contato com os servidores, por questão de lealdade da 

representação, não pode abrir mão da pessoa, e o 

Estado quer que isso seja feito em sessenta dias. O 

sindicato também protestou, e entendemos, assim 

como o próprio desembargador disse que não tem 

como dar uma decisão transportando o direito da 

pessoa de cinco anos para sessenta dias.  

 Então, vamos caminhar na segunda-feira de 

manhã com essa composição, com a Procuradoria, no 

gabinete do desembargador, para evitar que seja feito 

por ofício, o que demora. Faremos uma reunião na 

segunda-feira, e estamos tentando, e conseguimos 

com ele, fazer neste mês de abril várias reuniões, 

porque de um lado está o Estado, e do outro o 

Sindicato dos Servidores. Se pudermos fazer a reunião 

junto com quem vai decidir fica muito mais fácil, 

porque é ele quem dirá se aceita o acordo. Ele também 

tem a seguinte responsabilidade: não pode aceitar 

qualquer acordo. Ele deixou claro ontem que não 

pode aceitar um acordo, mesmo que o Estado e o 

sindicato queiram, contra o servidor. Da parte dele é 

obrigado também a defender o direito do servidor, 

garantir, até para não sofrer nenhum recurso do 

Ministério Público ou alguma decisão.  

 Então, fizemos ontem uma boa caminhada 

com relação a isso, e na segunda-feira estaremos 

reunidos de novo. Achamos que o Estado também 

não tem muito que argumentar. Vai argumentar o 

quê? Quer transformar cinco anos em sessenta dias? 

O Estado não tem esse direito. Mas temos que 

conversar sobre isso. Se isso ficar definido, com mais 

essa situação que o Departamento de Pessoal da 

Assembleia já está contribuindo para ficar decidido... 

Também é um estudo que achávamos que iria 

demorar, mas a Mesa da Assembleia já se prontificou 

a autorizar a fazer, o Fabiano está fazendo, e isso 

também se resolverá rápido.  

 A notícia que temos da semana passada é 

esta. Manteremos a reunião de quinta-feira que vem 

para mantermos o fórum permanentemente atuando 

sobre isso, e para trazer também para vocês a 

resposta da reunião de segunda-feira com o 

desembargador, com o sindicato e a Procuradoria. 

(Palmas) 

 Oficialmente são estas as informações. 

Pedimos a vocês para, é lógico, sempre terem calma, 

para não ficarem com essa perturbação. Sempre tem 

um que entra no meio e fala que já foi lá e resolveu 

tudo, e outro fala que vai pagar amanhã cedo. Não 

fiquem convivendo com essa agonia. Estaremos aqui 

todas as quintas-feiras, se precisar convocar 

extraordinariamente vamos convocar, dando todas as 

informações seguras. Estivemos na UTI por um 

bom tempo, já passamos para o CTI e está na hora de 

irmos para o quarto. Não fiquem desesperados 

demais. Vamos vencendo as etapas.  

 Está com a palavra quem levantou a mão. 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - Senhor Deputado, só para entender, 

porque não sou da área do Direito e não tenho noção. 

Após os sessenta dias, quem não se habilitou, com 

setenta, oitenta, ou após cinco anos, a cada dia que 

ele resolver se habilitar ele pode ir ao tribunal, 

transformar o seu crédito em precatório e receber, a 

cada um que for acontecendo? Ou será por tempo? 

Como seria? O senhor tem uma ideia? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O desembargador disse que o 

direito do cidadão, mesmo em acordo... Porque o 

sindicato faz o acordo em nome do servidor, através 

de assembleia. Tem que convocar a primeira, 

convoca a segunda, e quem não comparecer, e isso é 

regra de qualquer assembleia-geral, aceita a 

representação dos que compareceram. Então vai 

garantir, e esse é o ponto sobre o qual conversaremos 

na segunda-feira, o prazo de até cinco anos. Agora, 

depois de cinco anos, a pessoa não tem mais direito.  

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - A pessoa então que não vier... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele se habilita. 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 
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MACIEL - No dia em que for decidido se aceita ou 

não, a pessoa que não comparecer está dizendo que 

aceita? Ela não poderia, depois, contestar isso, 

falando que não quer o acordo. Não é? O prazo seria 

esse? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É mais ou menos o seguinte: essa 

decisão do desembargador transformará o direito 

individual de cada um, que vai ter as contas dos 

valores, em precatórios. Precatório é o seguinte, 

nesse caso aí, de quem não compareceu: é um 

cheque. Então o cheque fica lá no Tribunal, e ele tem 

cinco anos para ir lá buscar. Se ele não buscar... 

 

O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - Ou contestar? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não, contestar ele não tem direito 

não, porque... 
 

O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - Ele tem que contestar agora, enquanto 

houver a anuência ou não do acordo. Seria isso, não 

é?  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É. Isso é igual citação. O cara te 

citou, manda o oficial de Justiça atrás de você. Se ele 

não te achou no endereço, é publicado um edital: 

trinta dias, por exemplo, quarenta dias. Se você não 

compareceu naquele período, é dado como você 

aceitou todo o argumento usado contra você. Isso daí 

já é antigo na lei. Quem perder o prazo de contestar, 

depois do prazo vencido, não tem mais direito. O 

Tribunal vai garantir o direito do valor que ele tem, e 

isso vai fazer parte do acordo. Tem cinco anos para 

tirar; se não tirar, perde esse valor. Volta para o 

estado.  
 

O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - Senhor Deputado, a efeito de sugestão, 

poderia diminuir esse prazo de sessenta para trinta 

dias porque uma boa parte desse pessoal já tem toda a 

documentação na Casa, já tem endereço. O pessoal 

que trabalhou há muito tempo é que será mais difícil. 

Eu acho que seria, talvez, os valores menores, porque 

o restante acho que o próprio RH da Casa já tem toda 

essa condição de, em trinta dias, fornecer isso tudo, 

sem problema algum. Seria só mesmo fazer um termo 

para assinar o acordo, ou não. Acho que não haveria 

esse problema de esperar sessenta dias para que as 

pessoas venham fazer... Bom, é só uma opinião.   
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas é para você ver. Tem uns que 

reclamam que tem que ser cinco anos esperando; tem 

outros que já querem que se faça em trinta dias; tem 

outro que já quer que faça amanhã cedo. 

 

O SR. CARLOS AUGUSTO DA VITA 

MACIEL - Não, cinco anos para garantir o direito de 

quem nem sabe o que está acontecendo, mas quem já 

trabalha aqui, quem está perto e tem notícia do 

estado, acredito que venham correndo para ver isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas tem que ter um prazo. 

Inicialmente, pensávamos o seguinte: fez uma 

assembleia do sindicato, convocou a primeira e a 

segunda vez, faz com o número que está presente. A 

gente pensou que só isso bastaria, mas exige que a 

pessoa assine. Os que assinarão concordando nesses 

sessenta dias, receberão de imediato. Os que não 

comparecerem, o estado, entre aspas - estou falando 

aqui na discussão - queria considerar que aquele 

número já não receberia mais. Mas o desembargador 

disse: Não, isso só pode acontecer com cinco anos, 

prazo que prescreve o direito da pessoa. Não adianta 

querer correr mais do que se precisa, porque há 

regras. E se não obedecermos a essas regras, o 

Ministério Público recorre, desmancha o acordo e 

volta tudo. Estamos fazendo a coisa tentando reduzir, 

mas não tentando ultrapassar, porque sempre vai ter 

um engraçadinho que vai dizer: Vocês foram lá e 

fizeram. Já tem gente dizendo que tem deputado 

levando vantagem de dinheiro desse negócio, que o 

sindicato está levando vantagem, fazendo tudo 

certinho. Você imagina se não fizer. Eu, inclusive, 

nem vou comprar carro mais, com medo de vocês 

falarem que comprei um carro com o dinheiro de 

vocês.  

O Ruy está com a palavra por dois minutos.  

Faremos um sorteio para adoçar a boca dos 

funcionários, ao final. 
 

O SR. RUY MATTOS - Senhor Presidente 

desta comissão, demais senhores presentes nesta 

Mesa, meus amigos funcionários e funcionárias, 

ativos e inativos, estamos cansados de ouvir conversa 

sobre esses 11,98% e não sabemos absolutamente de 

nada! Várias pessoas vêm aqui trazendo notícias. A 

primeira: Ah, vocês vão receber antes do Carnaval. 

Mas eles se esqueceram de dizer qual o Carnaval. É o 

Carnaval de 2050? Outras pessoas vêm aqui e dizem: 

O governador vai mandar uma mensagem, e vai estar 

tudo certo. Meus amigos, quem é que vai aguentar 

uma coisa dessa? Tanta conversa!  

E quem é que sabe de alguma coisa aqui? 

Nós estamos vivendo, vamos dizer, como pessoas 

vivendo na lua. Ninguém sabe de nada! Ninguém 

sabe quanto vai ganhar, onde vai ganhar, e como vai 

ganhar, meus amigos. Este plenário está sendo, às 

vezes, invadido por gritos, brigas. Inclusive disseram 

que já houve invasão. Este plenário também se 

transformou, algum dia, em uma Casa de Deus 

porque na reunião passada e nesta reunião a presença 

de grupos de crianças trouxe alegria para nós. A 

passagem dessas crianças me trouxe uma lembrança 

sobre Cristo, que nas suas andanças pelo mundo, 

certa vez vendo crianças impedidas de entrar em um 

estabelecimento, levantou os braços e disse: Deixai 
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vir as crianças, porque delas é o reino de Deus. 

Obrigado.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - (PSD) - Para a reunião semanal achamos 

que tivemos um avanço. Quinta-feira estaremos aqui, 

de novo, inclusive para explicar o que foi conversado 

na reunião de segunda-feira. Devemos ter uma antes, 

na quarta-feira, para voltar ao desembargador e levar 

a posição da procuradoria. 

 Aproveitando a palavra do Ruy, estamos 

desde o início falando que vamos fazer a luta. Vocês 

têm que se basear e falar o que quiserem. Daremos 

informações; ninguém vai sonegar informação para 

ninguém. Não sou responsável por ninguém que 

chega e começa a falar que vai pagar amanhã; eu 

resolvi o problema. Tem gente que apareceu aqui na 

semana passada e já resolveu o problema. 

 Não tenho preocupação e nem vaidade 

nenhuma com isso. Comprometi-me com vocês de 

lutar de maneira firme e objetiva para tentar ajudar a 

resolver o problema. Se o problema vai ser resolvido 

ou não, vai depender exatamente do nosso trabalho e 

da nossa paciência. Não tem como. 

 Ontem explicava isso: nem o governador 

pode mandar pagar isso. Isso só pode ser pago por 

decisão do relator do processo. Não adianta as 

pessoas chegarem aqui, escutarem, quererem 

aproveitar para tirar uma média política e fazer uma 

fala que não tem nada a ver. 

 Para todas as reuniões que fazemos dos 

11,98%, foram convidados todos os Senhores 

Deputados para estarem aqui. Ninguém fica sem ser 

convidado. Convidamos oficialmente nos gabinetes, 

por meio de ofício, assinado por mim, convidando 

todo mundo. 

 Então, este é o Fórum dos Servidores, não é 

fórum político. Vou repetir: os funcionários são 

muito mais inteligentes que os deputados, porque eles 

trabalham em casa política, sabem tudo. Ninguém 

convence ninguém pelo fato de falar ou de fazer uma 

proposta mirabolante. Estamos em uma Casa de 

gente inteligente, sabida, formadora de opinião. 

 Por isso abrimos para quem quer perguntar o 

que quiser, e vamos falar. Não há nenhum interesse 

de omitir as coisas. Acho que estamos evoluindo. 

Tenho notado, por exemplo, o número de pessoas que 

têm falado. A gente só está evoluindo. Quando 

começamos, ninguém queria falar; hoje vemos que a 

pessoa vai perguntando. Isso é bom. Não precisa ficar 

preocupado com perseguição, com nada, porque se 

vocês tiverem qualquer reclamação de qualquer 

diretor da Casa, que foi maltratado ou perseguido, é 

só falar comigo. Se não quiser falar pessoalmente, 

digita e manda para mim, que mando apurar. A nossa 

obrigação é tratar bem todo mundo. Ninguém pode 

tratar ninguém com falta de respeito, principalmente 

tratar mal. Todos temos que ser cortês, educado e 

civilizado. Para isso, sempre demonstramos esse 

interesse. 

Na quinta-feira vocês terão o resultado da 

reunião de segunda-feira. Talvez, se Deus abençoar e 

os negócios, pela lógica da conversa que tivemos 

ontem, acho que tem muita chance de desembocar na 

proximidade do entendimento.  

 Já explicamos isso várias vezes e vamos 

explicar mais uma vez. Neguinho fica falando assim: 

Mas eu não sei quanto vou receber. Já falamos que 

antes de fazer a homologação do acordo, 

convocaremos uma reunião extraordinária e vamos 

mostrar para todo mundo. Não adianta mostrar agora. 

Se ainda não estamos na fase de sentar com o 

desembargador para poder homologar o acordo, não 

tem como pular essa etapa.  

Já falamos que o acordo foi fechado em torno 

de oitenta e dois, oitenta e quatro milhões. Era de 

cento e cinco. Como é acordo, caiu para oitenta e 

dois. Do dia em que foi feita essa proposta de oitenta 

e dois, também já explicamos que será corrigido para 

o dia que for pagar. Não serão oitenta e dois a vida 

inteira. Desde aquela época que foi combinada essa 

proposta, conversada com a Procuradoria, já está 

corrigindo, inclusive acertou-se até o índice, porque 

houve uma dúvida de qual seria o índice para 

corrigir. Então, o sindicado já foi lá e montou um 

acordo que atende ao sindicato e atendeu ao Estado. 

Está garantido que será corrigido. A hora que 

fecharmos essas duvidazinhas sobre prazo, ele até 

falou que poderia fazer amanhã, mas não tem jeito de 

fazer, porque se fizer dará problema. Então, será 

publicado um prazo rápido porque tem que todo 

mundo ... e aí faremos uma divulgação forte porque 

terão que vir assinar. Quem quiser receber mais 

rápido, terá que assinar, senão ficará depositado, 

ficará em cheque administrativo. Quando estiver tudo 

pronto, convocaremos uma extraordinária e diremos 

que a lista está aqui para quem quiser ver.  

Acho que essa etapa é mais ou menos fácil de 

resolver porque todo mundo já tem uma noção. Como 

o acordo foi feito, dá mais ou menos o quê? Uns 

vinte e pouco, trinta por cento. Do total que todo 

mundo esperava, que cada um já calcula, para fazer o 

acordo, caiu trinta, vinte e cinco, trinta por cento. 

Então, se você receberia dois mil, receberá dois mil 

menos vinte e cinco por cento, trinta. De qualquer 

maneira, fizemos o compromisso e mostraremos 

aqui. Você verá seu nome e o valor que receberá. 

Ninguém vai chegar e fazer na escura. Temos que 

estabelecer os prazos. Quando vier aqui, convocado 

para assinar, se olhar o valor e não concordar não 

assina, entendeu? Por isso temos que fazer esse prazo 

para assinar, porque se a pessoa depois for à 

Procuradoria, dizendo que eles fizeram um acordo, 

mas que não concorda com o valor, dará problema de 

novo.  

Escolheremos na Assembleia uma sala para 

as assinaturas, não sei se será possível no Plenário, 

mas arranjaremos um espaço aqui. Quem colher a sua 

assinatura terá a obrigação de informar o nome e o 

valor. Se você não concordar, não assina. Aí 

evoluiremos para aquela decisão do acordo e ficará 

depositado. Se você quiser ingressar, ingressará 
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sozinho contra aquele valor do precatório. Você 

analisará, procurará o sindicato, o mesmo advogado 

ou outro advogado. Ninguém passará por cima do 

interesse de todo mundo.  

Está mais ou menos fechada a reunião para 

voltarmos na quinta, já passando a evolução? (Pausa) 

Então encerraremos a reunião para efeito da 

taquigrafia. 

Faremos um sorteiozinho. Como da outra vez 

fizemos só para as mulheres e quase apanhamos, hoje 

faremos para todo mundo.  

 Antes de iniciar o sorteio, porque está 

faltando uma assinatura, faremos um minuto de 

silêncio, a pedido do presidente do sindicato, para o 

servidor que faleceu esta semana. 

 A próxima reunião do Fórum será às 10h e a 

dos 11,98% às 11h.  

  

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Quem não se lembra, é o João, ligado ao José 

Ramos, João baixinho, que virou vereador em Iúna. 

Trabalhou mais de quinze anos conosco na recepção. 

Faleceu semana passada sem receber o seu direito. 

Mais um. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito a todos que, de pé, façamos 

um minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Muito obrigado. 

Faremos o sorteio e só receberá quem estiver 

aqui dentro. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 11h45min. 
 
 

 

COMISSÃO ESPECIAL DOS 11,98%. 

QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 DE 

ABRIL DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Iniciamos pedindo desculpas pelo 

atraso. Estávamos em uma comissão no gabinete do 

Presidente sobre planejamento estratégico, o que 

atrasou um pouquinho nossa chegada a esta reunião.  

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura das atas da segunda reunião extraordinária, 

realizada em 31 de março de 2016, e a ata da terceira 

reunião extraordinária, realizada em 07 de abril de 

2016. (Pausa)  

(A senhora secretária procede à 

leitura das atas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem Expediente a ser lido?  

 

A SR.ª SECRETÁRIA - (ROBERTA 

ANDREATTA) - Não, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Parece-me que tem um ofício da 

sessão passada, se não me falha a memória.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF.PGE-GAB N.º 080/2016, do senhor 

Rodrigo Rabello Vieira, procurador-geral do 

Estado do Espírito Santo, em resposta ao 

OF/CE n.º 002/2015 de 28 de março de 2016, 

informando a impossibilidade de comparecer 

à reunião extraordinária do dia 31 de março 

do corrente em razão de viagem para 

compromisso particular. Comunica ainda que 

os procedimentos para cumprimento do 

estabelecido na Lei n.º 10.475/2015, que trata 

do pagamento dos 11,98%, já se encontram 

em pleno andamento, inclusive com 

assinatura do respectivo termo previsto para a 

data de hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício n.º 65/2016/GDSM, do senhor 

Samuel Rezende da Fonseca Filho, chefe de 

gabinete do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, informando que o deputado não 

poderá comparecer na reunião extraordinária 

do dia 14/04/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Apurar os motivos 

relacionados ao não recebimento dos 11,98% 

por parte dos servidores desta poder 
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Legislativo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Muito obrigado pela leitura.  

Começaremos a reunião de hoje tentando 

fazer uma comunicação do que foi feito na semana 

que antecedeu esta reunião, após a reunião de quinta-

feira.  

Digo a vocês uma coisa: nunca vi um 

negócio tão perto e tão longe como estes 11,98%. E 

agora começamos a ver que existem mais problemas 

criados do que problemas reais, do que problemas 

necessários.  

Tivemos uma reunião com o procurador do 

Estado, doutor Erick, com o sindicato, representado 

por seu presidente e por seu advogado, com o 

presidente da Assembleia e com o desembargador 

Fábio Clein, para antecipar algumas etapas desse 

procedimento.  

O que está ocorrendo? Desde que 

começamos as reuniões aqui, esse processo 

praticamente não existia, ele era sonho. Sonho de 

pessoas que ficavam falando das coisas sem o menor 

sentido, sem saber como estava o andamento. Em 

todas as reuniões feitas aqui, os funcionários, pela 

pressão, pela força e pela vontade de resolver, 

fizeram com que o processo andasse, de mil 

quilômetros, novecentos quilômetros, e ele chegou, 

agora, a este ponto final. E o que é este ponto final? 

Tem que ter o acordo, em se tratando de uma 

composição e não de briga judicial, e, para isso, foi 

necessário, inclusive, - por ser o primeiro caso de 

tentativa de acordo no Estado com relação a 

precatório - uma lei feita pelo Executivo e aprovada 

por esta Casa. Para esta lei ser encaminhada para esta 

Casa, quase houve um rompimento do presidente da 

Assembleia, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 

com o governador, por causa dessa lei, de tanta 

pressão que fez para que a lei viesse para cá para ser 

votada, porque essa lei era o que definia a 

possibilidade de essa questão ser resolvida, e a gente 

há de reconhecer que o Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço até de certa forma exagerou em defesa dos 

servidores para fazer essa lei chegar aqui. Ele quase 

que expôs uma relação política antiga dele com o 

governador, em face de que a lei chegasse no outro 

dia, chegue no outro, no outro e acabou... 

O final é que resolvemos essa outra parada 

que definia o que pode ser feito e como pode ser 

feito. E o acordo que está proposto, a minuta, só tem 

um item que o sindicato e o seu advogado não aceita; 

o resto tudo está dentro da normalidade. Fomos lá 

para discutir esse acordo, esse item. Esse item 

representa simplesmente o seguinte: A procuradoria 

quer fazer um acordo e a lei que aprovamos aqui 

exige que tenha sido feita uma adesão para cada 

servidor que concordar com o valor do acordo e com 

os números do acordo, para receber tem que durante 

um prazo, que está previsto, de sessenta dias, mas 

que pode ser menos ou mais um pouco. Quanto maior 

for esse prazo mais demora resolver, porque tem que 

todo mundo vir e assinar um termo do acordo. 

Por quê? Porque o sindicato, que foi quem 

entrou com a ação, em tese poderia fazer esse acordo 

em nome dos servidores, mas a procuradoria 

prevendo defender o estado. Não é defender o estado 

pessoalmente contra o servidor e sim defender a 

legalidade do ato. A procuradoria condicionou que 

esse acordo tem que ser quem vai receber tem que 

assinar um termo de adesão falando que concorda em 

receber aquele valor. 

Acho mais que justo. O sindicato acha, entre 

outras coisas que acha, que o governo quer fazer isso 

contando que quem não vir receber perde o dinheiro. 

Então, diante dessa interpretação como é que se 

resolve uma questão? Quer dizer, o estado está 

fazendo um acordo e o sindicato acha que se o estado 

não concorda em fazer um acordo só com ele por que 

está pedindo adesão? O estado pede adesão porque o 

estado não pode fazer um acordo com o titular da 

ação e não pegar um recibo, porque esse termo de 

adesão é como se fosse um recibo do servidor 

dizendo que recebeu o valor tal e já se considera 

satisfeito. Isso é ponderável na discussão.  

O sindicato acha que o estado está querendo 

fazer isso para poder ganhar dinheiro, porque quem 

não fizer o termo de adesão abriu mão daquele valor. 

Apresentamos a solução que o desembargador 

poderia fazer o acordo e incluir que o servidor teria 

um prazo, esses que não comparecerem ao termo de 

adesão, maior para poder aparecer ou não. E surge 

outro problema. Qual o problema que surge? 

Enquanto esse prazo não vencer para quem não veio 

assinar o termo ninguém pode receber, porque o 

funcionário não pode receber na frente do outro. E 

por que não pode isso? Porque o estado só vai fazer o 

acordo para encerrar o processo. 

Tem hora que o sindicato age como se 

pensasse o seguinte: Não concordamos. Queremos 

receber, mas queremos que quem não veio fique com 

o direito. Como que vai fazer um acordo para poder 

pagar uma conta que está a conta, se você nesse 

acordo não tem a garantia de que uma parte vai 

receber e a outra pode entrar na justiça de novo?  

Então, vejam bem: A questão é de 

entendimento racional. Vocês acham que é justo 

quem comparecer para receber ficar esperando? O 

desembargador ponderou isso. A lógica era ele 

colocar cinco anos para prescrever esse valor para 

quem não compareceu; só que se ele colocar isso na 

decisão quem compareceu e assinou o termo de adesão, 

terá que esperar cinco anos até vencer o prazo do 

último. O que faremos se concordarmos com isso? 

Estaremos defendendo o direito de receber de quem 

não aparece, abrindo mão de quem está interessado.  

Tenho a impressão - não podemos afirmar - 

de que quem não vai comparecer ou não compareceu 

é a maioria daquele pessoal que tem seiscentos reais, 

mil reais, dois mil reais. Quem tem acima de dois mil 

reais, está antenado nesse assunto e vai aparecer de 

forma rápida. O impasse é esse. 

 O advogado esteve lá, travamos algumas 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 59 

diferenças de opiniões e quero passar isso para vocês 

para dizer que não temos mais como fazer nada se 

não chegarmos a esse entendimento. Ou 

privilegiaremos quem não está interessado, não está 

localizado, para esperar o dia em que aparecerem, ou 

arranjaremos alternativa que seja em assembleia 

geral. Servidores convocados na primeira, na 

segunda, aquelas regras de assembleia geral, 

autorizar e fortalecer o entendimento de que quem 

não aparecer, não pode ficar sendo problema para 

quem comparecer. 

 Também não pode culpar a procuradoria de 

querer fazer um acerto, pagar para quem compareceu 

e se os outros não comparecerem, ficarem depois... 

Porque, você quita uma dívida, quita de uma vez, 

ainda mais se for acordo. 

 Direi para vocês, com todas as letras, porque 

não enrolo ninguém. Não gostei de o sindicato ter 

publicado um edital dizendo que quer contribuição 

em cima desses 11.98%. Acho completamente fora 

de lógica essa discussão, porque isso não vem 

contribuir, mas piorar a situação. 

 Estou falando para vocês francamente, nunca 

tive em um negócio tão perto e, ao mesmo tempo, tão 

longe. Porque, se ficar essa encrenca de Sindicado, 

do advogado com essa situação, voltará à estaca zero. 

 O que acontece com isso? O acordo só 

beneficia duas coisas: Os servidores que já estão há 

dez, doze anos para receber, receberem e o Estado 

matar essa situação. Como o Estado fará um acordo 

em que quem não veio receber, quem não mostrou 

interesse em receber, poderá entrar de novo na 

Justiça? Que acordo é esse? 

 Como o procurador do Estado defenderá o 

Estado e, ao mesmo tempo trairá a confiança do 

Estado ao não cumprir? Porque, se for judicial, a 

procuradoria não tem nada a ver com isso. Se o juiz 

disser que eles têm os cinco anos de prazo para 

esperar, tudo bem, mas acontece que, se der os cinco 

anos de prazo, o direito só morre, nesse caso, no 

mínimo em cinco anos, desde que seja feito acordo. 

Só que, se fizer um acordo para o prazo ser de cinco 

anos, todo mundo só receberá quando encerrar o 

prazo de cinco anos.  

Estamos com esse impasse que acho que 

poderia ser trabalhado. Agora, os servidores têm que 

trabalhar isso em cima do Sindicato, porque o 

problema é de interpretação do advogado. Já não 

depende mais nem dos próprios servidores, a não ser 

se os servidores convencerem o Sindicato a resolver 

isso, porque o Sindicato agora deu para falar que está 

com medo de ser culpado amanhã ou depois, de ter 

feito alguém receber e os outros não. 

 Não vejo muita lógica. Como é a forma de 

resolver convocação de pessoas ou convocação 

judicial? Recebe uma citação de um processo, vai 

atrás do sujeito e, se não o achar, o oficial dá uma 

certidão de que não achou. O juiz manda fazer um 

edital de trinta, quarenta e cinco dias, o edital é 

publicado no Diário Oficial e, se naquele prazo de 

trinta ou quarenta e cinco dias a pessoa não 

compareceu, é julgado revel.  

 O que isso significa? Significa que a pessoa é 

obrigada a aceitar o que foi feito contra ela. Então, é 

a mesma coisa quanto ao recebimento. Se estamos 

em uma situação de uma demanda judicial em que a 

assembleia publicou, cumpriu todas as regras, foi 

dado um prazo e divulgado no Diário Oficial, se o 

sujeito não aparecer para receber, não pode ter direito 

de questionar mais o Estado, senão, não vencerá isso 

nunca. 

Se uma pessoa que tem oitocentos reais ficar 

de sacanagem com todo mundo e não aparecer, como 

vai fazer? Vai impedir os outros de receber? 

Ninguém tem o direito de um barrar o outro. Então, a 

nossa situação hoje é essa. Parece que vamos voltar, 

na segunda ou terça-feira, a conversar com o 

desembargador, porque ele juntou toda essa discussão 

para poder oferecer uma proposta de solução. 

 Apresentei uma ideia, e não sei se ela é 

possível, porque ele estudará isso, para que, com o 

acordo fechado, o desembargador garanta que aquele 

valor de quem não assinou o termo de adesão, possa 

ir para uma conta judicial e ficar à disposição daquele 

servidor, ou da família ou dos herdeiros. Mas ele não 

poderá mais fazer nova ação e nem cobrar mais 

daquilo, ele só terá direito àquilo. O desembargador 

ficou de estudar se há a possibilidade de fazer isso, só 

que para fazer qualquer ideia que ele tiver, para ser 

acordo, depende do sindicato e depende da 

procuradoria, depende desse entendimento.  

 O quadro é esse e estamos dependendo dessa 

próxima reunião para saber se ele encontra respaldo 

jurídico para fazer o acordo, dando o prazo de 

sessenta dias para adesão de quem está 

acompanhando e que quiser receber. Para isso 

acontecer, faremos a reunião que prometemos para 

dizer o valor de cada um. Ficaremos o dia inteiro se 

for preciso para a pessoa saber se recebe aquele valor 

ou se não recebe.  

 O valor de quando nós começamos essa 

primeira conversa, estava em torno de cento e cinco 

milhões; cento e poucos milhões. O acordo evoluiu 

para aquele negócio que já falamos várias vezes, para 

dar mais ou menos trinta por cento de desconto. Tipo 

assim, quem tinha dez mil, por exemplo, topou 

receber sete mil para receber logo, que é o fruto do 

acordo. Só que esse valor de cento e cinco milhões, 

quando foi feita a proposta, mesmo com o desconto, 

não é mais esse valor; é o valor corrigido. Então, se 

na época em que começamos a pessoa tinha dez mil e 

abriu mão de três, não será só sete, pois será o sete 

daquela época mais o reajuste que foi defendido pelo 

sindicato e houve a concordância do Executivo. Isso 

até ajudou um pouco porque eles também estão com 

pressa para resolver, pois, enquanto não se resolve 

essa conta só vai crescendo. 

 Também não é muito bom para os servidores 

porque se esse negócio não fechar, estamos com 

aquele facão que todo mundo sabe, que é a 
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trimestralidade. Na hora que ela bater não teremos 

mais a condição de receber integral com o saldo que 

tem. Só a trimestralidade deve dar mais de quinze 

bilhões de reais. Aí será negócio para cento e 

cinquenta anos, para duzentos anos. 

 O estado com certeza, com base nesse acordo 

que está fazendo com os servidores da Assembleia, se 

conseguir fechar, lógico que vai tentar usar esse 

mesmo tipo de acordo com a trimestralidade. Tenho 

certeza de que eles vão topar também, porque se não 

topar, é como o nosso caso. Não estou falando isso 

como ameaça a favor do estado, estou dizendo o que 

pode acontecer.  

 Se nós não toparmos, neste momento, uma 

coisa para resolvermos rápido, corremos o risco de 

entrar nessa fila deles. Se alguém falar depois que só 

quer vinte por cento, não terá como, terá que entrar 

na fila. Então, se tivéssemos chegado a esse acordo 

mais rápido, estariam nesse mês agora vencendo os 

sessenta dias. Toda semana que passa, não estamos 

ganhando nada, estamos perdendo. Se não tivéssemos 

a trimestralidade atrás querendo entrar na fila, seria 

até bom negócio ficar fazendo uma manhazinha para 

poder pegar mais, mas acontece que temos esse 

problema da trimestralidade e que deve estar pocando 

por aí em um tempo que nem sabemos. A sorte é que 

deu essa crise e o Supremo só faz mexer com crise. 

Então, não estava julgando os outros 

processos. Talvez, se não tivesse essa crise, já tinha 

mandado isso para cá, para o estado. 

 Vou franquear a palavra para quem quiser 

fazer perguntas, fazer esclarecimentos, que não seja o 

sindicato ainda, porque o sindicato participou da 

reunião e o que eu falei lá é o que você ouviu aqui. 

Você vai poder ajudar... 

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Eu tenho algumas considerações. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você sempre tem considerações. 

Mas eu quero dizer o seguinte, que nós vamos botar 

ali, o que eu não souber responder, vou te falar e você 

responde, porque você estava na mesma reunião que 

eu estou. 

 Então, vamos ver se alguém tem alguma 

pergunta para fazer à Mesa ou ao Leandro. 

 O Leandro pode ficar até aqui na Mesa, 

porque se você ficar lá vai ficar com pose de que vai 

querer falar e hoje não vou deixar você falar muito, 

porque não gostei muito desse edital do sindicato, 

não. 

 Quem quer fazer uma pergunta? Algum 

esclarecimento sobre o que foi dito aqui. Vocês 

entenderam bem o andamento?   

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO MACIEL - 

Deputado, a questão é a seguinte. Até onde sabemos, 

tudo que tem sido feito até hoje é exatamente para 

que se receba com a maior brevidade possível. 

Ninguém aqui quer esperar cinco anos, ou um ano ou 

seis meses, eles querem receber, se possível, amanhã.  

 Ninguém quer ficar aqui esperando o restante 

do pessoal que está fora da Casa ou que não está na 

Casa. O pessoal quer saber, e quem quiser vir ou 

puder vir ou for achado, que venha logo. É só o 

sindicato fazer uma assembleia e decidir isso com o 

pessoal, que será automaticamente votado e resolvido 

imediatamente. 

 Agora, precisa que o sindicato tome uma 

posição e faça isso. Porque não faz reunião coma a 

gente, infelizmente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Mais alguém tem alguma pergunta 

para fazer? Porque depois vamos abrir espaço, não 

precisa ficar preocupado porque estou querendo fazer 

uma reunião rápida; só quero objetivar para não 

voltar a ficar discutindo. 

 Quer dizer, hoje só temos uma coisa para 

discutir e é essa aí. Isso resolvido estará em 

condições de assinar. O desembargador não recebe 

primeiro. Quer dizer, isso assinado, vai para o juiz de 

primeira instância, nós vamos depois fazer um 

trabalho para ele aceitar o acordo e mandar para o 

desembargador selar esse acordo. 

 Tudo isso, você sabe como é no Brasil! 

Amanhã já estarão dizendo que a Assembleia 

Legislativa vai fechar, pelo diretor da Casa, não é? 

Normalmente, o cara quer pegar um fim de semana 

mais alongado, aí já quer fechar a Casa amanhã. 

Semana que vem já tem um feriado na quinta e tem 

sexta. Então, no Brasil é assim. As coisas têm de 

correr, porque um dia pode significar uma semana, 

porque se você, por exemplo, não correr na semana 

que vem, na segunda e terça, depois você não resolve 

mais nada, pois quinta é feriado e quarta o pessoal já 

não trabalha. Então, temos de acelerar por causa 

disso. Esse feriado implica em parar o Poder 

Judiciário, que já adora um feriado. 

 Podem fazer perguntas. Não tem ninguém 

para fazer pergunta? A única coisa que está pegando 

nisso aí - e eu, em tese, defendo isso e acho que é 

respaldado juridicamente -, a única forma de você 

convocar a pessoa que está sem endereço fixo é por 

meio de edital. Primeiro você tem de fazer uma 

diligência, para ver se acha. Não achou, tem de fazer 

uma certidão de que não achou, ninguém conhece, 

ninguém sabe onde está, para fazer o edital. Agora, 

isso aí não é o problema. O problema é que o 

sindicato acha que ele não pode, mesmo recebendo 

da Assembleia poderes para fazer isso, ele acha que 

amanhã ou depois o servidor vai entrar contra ele na 

justiça e não tem o menor sentido. 

 O servidor vai ter o direito de processar o 

sindicato, porque não defendeu o direito dele, se ele 

estava sumido. Porque se a parte interessada tem uma 

demanda e tem conhecimento disto, ela tem que fazer 

contato. Se ela não está fazendo contato e não 

aparece, não pode alegar que foi abandonada. Então, 
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acho que o advogado do sindicato tem essa 

preocupação, que é desnecessária. Porque quem é que 

vai processar o sindicato por ter feito um mau acordo, 

se o sindicato não está fazendo um acordo sozinho, 

está fazendo um acordo autorizado por uma 

assembleia? Já expliquei a questão da revelia. 

 Então, ninguém pode alegar que foi 

prejudicado pela sua entidade de classe. Tem uma 

jurisprudência sobre isso - e o advogado apresentou a 

jurisprudência lá ontem -, da substituição. Eu falei 

que aquela jurisprudência é quando o sindicato faz a 

coisa sem ser corretamente. O sindicato vai lá e faz 

um acordo e não fez uma assembleia, não aprovou 

em assembleia geral de acordo com a lei, dando os 

prazos para a pessoa aparecer, aí sim a jurisprudência 

diz que o acordo não vale. Porque se eu não te 

autorizei, se a categoria não autorizou por maioria, 

maioria total ou simples, ou o número que aparecer, 

aí você tem o direito realmente de contestar. Como o 

sindicato foi lá e fez um acordo se eu não mandei, se 

não tem assembleia para isso? Agora, a assembleia 

geral convocada para esses poderes, elimina o direito 

de quem não compareceu. É igual àquele negócio do 

padre na igreja: quem quer falar, fala agora, senão, 

cale-se para sempre porque vamos casar esses 

patetas. É assim.  

 

 O SR. ANTÔNIO CARLOS DO 

NASCIMENTO - Senhor Presidente, existem duas 

propostas e a assembleia é soberana. Mesmo que o 

sindicato tenha uma posição contrária, estamos numa 

assembleia. Pela pequena experiência que tenho de 

ex-sindicalista, acho que o Lelê não deve nem ficar 

preocupado, porque a assembleia respalda a diretoria 

do sindicato na decisão que vier tomar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você está totalmente certo e é o 

entendimento que eu tenho também. O sindicato, 

principalmente o presidente, está preocupado e eu 

acho que é exagero de preocupação. Igual àquele cara 

que casa com uma mulher bonita e fica o dia inteiro 

vendo onde ela está andando com medo. É uma 

preocupação exagerada. Ele está certo na 

preocupação dele, porque amanhã ou depois ele é 

acusado. Aqui, também, todo mundo acusa todo 

mundo de tudo. Acusa que o cara fez um negócio 

para levar vantagem. Então, a preocupação dele não é 

ilegal, só acho que isso pode ser resolvido na 

assembleia. Agora, a assembleia tem que ser 

específica para isso. O sindicato tem que convocar 

uma assembleia específica para isso, para poder 

colocar em votação. Tem que obedecer àquela regra 

de número, depois a segunda.  

 Calma, Lelê, que você vai falar. Isso aqui não 

é assembleia de sindicato não. Isso aqui é uma 

Comissão, o presidente sou eu e eu e dou a palavra na 

hora que eu quiser dar a palavra. Você vai falar e 

estou aproveitando as perguntas para você responder, 

para facilitar. Senão você vai ter que ficar falando 

toda hora. Estou tentando colher as dúvidas do 

público para saber qual é a dúvida, para você depois 

responder.  

 O que estou explicando em relação à sua 

preocupação é não quero tirar sua razão de tê-la, mas 

acho que não é uma preocupação que impede o 

acordo de ser assinado porque resolvemos isso em 

assembleia. E foi prometido desde a outra vez, 

inclusive você e o Gildo confirmaram na hora, que 

não vamos fazer nada escondido de ninguém. Se o 

acordo caminhar para ser feito, traremos a cópia do 

acordo e vamos dizer que fulano de tal teria tanto e 

vai ter tanto, para ver se ele concorda. E se o cara não 

quiser fazer a adesão? É o que acabamos de falar 

aqui, o que sugerimos ao desembargador. Quem não 

quiser fazer a adesão para receber, vai ter que ficar 

com esse poder diminuído. Por quê? Porque na 

categoria o que prevalece é a maioria.  

Uma das preocupações do sindicato, que 

imagino, é que existe servidor que já falou no 

corredor que não aceita esse acordo de setenta por 

cento. Sabemos que tem nego que fala isso. Uns 

falam porque é contrariado com o sindicato ou 

porque quer ser presidente do sindicato. Porque no 

Brasil tudo é assim, o cara apareceu defendendo 

demais uma coisa, ele quer ser candidato daí a pouco. 

Podem olhar. Então, a pessoa não luta pelos direitos 

que estão sendo colocados em dúvida.  

 Então, tem gente que coloca isso, que não 

concorda. Agora, não podemos, e acho uma questão 

de bom senso, ficar com essa expectativa sem fazer o 

que a regra permite, que é fazer assembleia geral para 

isso. Na assembleia geral, se o cara falar que não 

concorda: tudo bem, meu amigo, pode explicar por 

que não concorda. Vamos ouvir todo mundo nesse 

dia. Quem concorda, quem não concorda, quem acha 

que é pouco, quem acha que muito, vai todo mundo 

falar. No final, vamos colocar em votação. A maioria 

que prevalecer, é a maioria que decidiu. Não tem 

outra forma de decidir as coisas onde tem mais de 

uma ou duas pessoas, tem que ser a maioria. E isso 

será feito.  

 Ninguém vai chegar aqui e dizer que se 

quiser, bem, e se não quiser vai ser isso. Não. Vamos 

colocar em votação. Só não vai acontecer, porque a 

lei não autoriza isso, é o fato de uma, duas ou dez 

pessoas, a minoria, barrar o acordo porque é minoria. 

Se é minoria, vai perder. Quem vai ganhar é a 

maioria. Acho que é isso que temos que fazer. 

(Palmas) 

 O que temos que oferecer é a garantia aos 

trabalhadores de que o sindicato não fará nada no seu 

próprio nome, conforme seu próprio interesse; fará de 

acordo com a maioria dos funcionários. É isso que 

estamos falando. (Palmas) 

 Pode usar a palavra. Depois, se houver mais 

alguma pergunta, depois dos cinco minutos, voltamos 

a responder. (Pausa)  

 Você quer fazer a pergunta agora, 

diretamente? Então faça. É bom que ele aproveita e 
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já... Está anotando maios ou menos na cabeça o que 

é?  

  

 O SR. DÉLIO NEVES ROCHA JÚNIOR - 

Bom dia a todos.  

 Esse sistema não é similar ao sistema de 

recebimento de precatório?  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso é um precatório. Só que... Vai 

virar um precatório se houver o acordo. 

 

 O SR. DÉLIO NEVES ROCHA JÚNIOR - 

Várias pessoas aqui, com certeza, já receberam 

precatórios. Estou representando a minha mãe, que já 

faleceu. Recebi no ano passado precatório do meu 

avô. Acho que quanto mais postergarmos essa 

decisão, pior. Outra coisa: o sistema de precatório é 

por meio de acordo. Quem não aderiu ao acordo 

perdeu. Isso já é jurisprudência. Estou certo ou estou 

errado?  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Entendo que está certo, porque  

você não pode atrasar. Ainda mais se é coletivo, se é 

interesse coletivo.  

  

 O SR. DÉLIO NEVES ROCHA JÚNIOR - 

Fui chamado para receber coisas sobre as quais tomei 

conhecimento no dia de receber. Não tive 

participação em decisão nem em nada. Então, acho 

que a decisão é exatamente como está sendo 

proposta: assembleia e pronto, acabou. Não veio, 

perdeu. Isso já acontece há vários anos. Há décadas 

acontece dessa forma.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com certeza. 

 Então vamos passar a palavra para o 

Leandro.  

 Se houver mais alguma pergunta, de acordo 

com o que ele falará, anotem. 
 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Bom dia, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Agradeço toda a condução até aqui. Gostaria de 

esclarecer alguns detalhes. 

 Gostei muito da sua pergunta e vou respondê-

la. Você pegou o ponto chave, mas vou lhe 

responder. 

 Antes, agradeço a presença de todos.  

 É exatamente isso. Todos os precatórios não 

são pagos dessa forma que você recebeu? 

Exatamente. Então, quando falamos sobre a questão 

dos cinco anos de garantia da pessoa, não significa 

que só receberemos após todos assinarem ou se 

habilitarem. Nosso caso é específico: estamos 

fazendo o acordo antes de gerar precatório. Por isso 

teve que ter uma lei específica para a questão dos 

11,98%. 

 Ocorre que o entendimento, a tese do 

sindicato... E não considero distante. Considero que 

essa última reunião foi a penúltima e a próxima 

reunião será a última. Entendeu, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Apenas colocamos o ponto de 

vista, para ser enfrentado, aproveitando o momento 

em que o desembargador, que é o conciliador... E a 

PGE colocou o ponto de vista dela. O desembargador 

vai enfrentar a divergência e convergir para 

fecharmos o acordo. Não tenho dúvida alguma de que 

a próxima reunião será a última e que nós traremos o     

acordo aqui, como foi feito. E, se não for de agrado 

do sindicato, sem sombra de dúvidas faremos uma 

assembleia na qual votarão apenas os sindicalizados, 

para preservar a diretoria do sindicato sobre futuras 

ações. Vou querer, por exemplo, que o sindicato 

disponibilize para o resto da minha vida a assessoria 

jurídica para cada cidadão que não se sentiu 

contemplado com o acordo do sindicato e quiser me 

processar, ou ao sindicato. Agora, sem sombra de 

dúvidas, na próxima reunião será passado o rodo e 

fecharemos esse acordo. Por quê? Onde há 

divergência? É simples. Até o procurador lá... 

Derrubamos a tese deles em números. 

Qual é o nosso pleito? O pleito do Governo 

do Estado é que nós nos habilitemos ao processo em 

sessenta dias; em sessenta dias - aqueles que 

estiveram aqui - vai gerar o precatório único. Por que 

nós chegamos a esse acordo, também, que é inédito, 

do precatório único? Porque exige as RPVs, que são 

até doze mil reais. E ficaria a cabo do Estado. Como 

o Estado não tem dinheiro para pagar, que seriam 

vinte e sete milhões, fizemos um acordo que já foi 

feito no estado do Paraná acerca do precatório único, 

onde você pega até as RPVs, faz apenas um 

precatório, que o dinheiro está... No Espírito Santo só 

tem dinheiro na conta de precatório do Tribunal de 

Justiça para pagar servidor. Então as RPVs virariam 

um entrave porque eles não iriam receber e, 

consequentemente, às vezes, nós, também, não 

poderíamos receber. Poderia criar um imbróglio 

jurídico. Então, fechamos uma etapa, vencemos uma 

etapa: acordamos com a Procuradoria-Geral do 

Estado o precatório único. A outra etapa inédita é 

fechar um acordo de valores antes de gerar o 

precatório.  

A gente pensa da seguinte forma: não há 

necessidade de sessenta dias... aqueles que estiverem 

aqui, após os sessenta, findar o direito dele. O que 

queremos é que gere o precatório único para todos e 

dê sessenta dias para as pessoas se habilitarem na 

conta de precatório, que aí receberão imediatamente. E 

aqueles que não aparecerem nos cinco anos têm até 

cinco anos para resgatar o seu direito, que é o direito 

constitucional da prescrição, pessoal. Isso é simples. 

Isso é lei! Eu vou estar assinando um acordo 

descumprindo a lei. E isso vai me deixar descoberto. 

Agora, não estamos aqui para protelar pagamento de 

servidor, até porque acho que não precisaria nem de 

sessenta dias; cada um que fosse lá assinar, já pegava 

o seu. Para mim, sessenta dias, já botou demais, 

entendeu? Na hora que assinou o acordo e gerou o 
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precatório único, cada um que vá lá, dentro de seu 

tempo, pegar o seu precatório lá, o seu dinheiro.  

Aí, colocaram sessenta dias; depois, mais 

trinta para conferir; depois, manda para o juiz de 

piso, para gerar o precatório. Eu acho que a gente já 

geraria um precatório único e as pessoas já se 

habilitariam direto na conta-precatório, como faz o 

precatório, e como você fez! ok? Por que com a gente 

será diferente? Eu digo o porquê: porque o 

procurador de piso alegou que, se as pessoas... O 

estado não pode gerar um precatório único desse 

valor vultoso porque ficarão... Apenas trinta e cinco 

milhões irão se habilitar rapidamente; ficaremos 

cinco anos com quarenta e dois milhões aplicados, 

com dinheiro imobilizado. Acho que ele não está 

dominando bem o assunto, deveria estudar mais. Daí, 

passo os números para vocês. Para vocês terem ideia, 

quarenta e dois milhões, sem sombra de dúvida, não 

ficarão parados lá. Se abrir hoje, quarenta e dois 

milhões não ficam parados lá nem dez, nem quinze 

minutos, se tiver gente para nos atender lá. Por quê? 

Porque de zero a dez mil reais são 60,37% das 

pessoas. Esse é um processo que envolve três mil, 

duzentas e duas pessoas. São 60,37% das pessoas. 

Isso corresponde a nove por cento do valor global. 

São as pessoas que estão por aí espalhadas. Esses nós 

temos... Somos temerários se aparecerão para se 

habilitarem ao processo. Mas jamais serão quarenta e 

dois milhões; argumento para derrubar a nossa tese. 

Quem quer protelar é o Estado e não o sindicato, que 

infelizmente está sendo acolhido nesse momento de 

conciliação.  

Acima de dez mil reais, cem mil e chegando 

acima de duzentos mil, é o restante das pessoas. São 

mil pessoas, porque duas mil pessoas correspondem 

de zero a dez mil reais. É gente que não está mais 

aqui, pessoal. Não querem nem saber de 11,98%. E o 

procurador está alegando que mobilizará quarenta e 

dois milhões. Não vai não. E essas pessoas 

aparecerão também. E isso chega a apenas seis 

milhões. E ele falando em quarenta e dois. É isso que 

não concordamos. 

Não significa que não assinaremos o acordo. 

Terei que fazer uma assembleia para me resguardar, 

pessoal. A coisa é séria. É dinheiro dos outros. Tem 

gente esperando. Então é isso, para que fique clara a 

questão dos cinco anos. É gerar um precatório único 

e a pessoa se habilita na conta precatório, como é 

todo precatório. Na verdade eles querem botar a mão 

grande em metade do dinheiro e não pagar o direito 

do cidadão, que é previsto pela Constituição, a 

questão da prescrição.  

Como assinarei um documento ilegal? 

Mesmo que se faça publicidade de sessenta dias. A 

lei quinquenal existe. E aí? Então, essa é uma das 

questões. 

A outra questão, sobre a qual publicamos no 

edital, foi decisão de diretoria. Não vale para os 

11,98% somente. Precisamos ter um ressarcimento do 

sindicato. Todo sindicado faz isso. O companheiro 

sindicalista ali, experiente... Inclusive, consultamos 

outros sindicatos. Precisamos ter um ressarcimento 

das ações coletivas e não das ações indenizatórias, 

apenas as com valor de ressarcimento, não 

indenizatória. Vencimento do servidor. Por exemplo, 

estamos preparando uma ação acerca da revisão geral 

de 2015. Caso o sindicato ganhe, quem não é 

sindicalizado terá que pagar x para o sindicato ser 

ressarcido, isso é uma coisa natural.  

Cometemos um erro no 11,98% e não o 

fizemos. É um pleito dos sindicalizados que estão 

pressionando o sindicato, por se sentirem diminuídos 

perante aos não sindicalizados, que não investiram 

nessa ação para que fosse vitoriosa. Então, é só 

adequarmos um erro cometido no passado e ver a 

possibilidade de sanear esse problema que o 

sindicato, por inexperiência, deixou acontecer. 

Conversamos com a PGE, que falou que não 

há problema algum. Falta conversar com o 

desembargador Fábio Clein, para deixarmos 

pacificada essa questão dos novos sindicalizados. E 

nas ações futuras, essa incidência do ressarcimento 

das ações coletivas que o sindicato impetrar para a 

categoria.  

Estou aberto para mais perguntas. 
 

O SR. AREMILDO RAMALHO - O 

senhor está falando que os não sindicalizados terão 

que pagar por fora ao sindicato. Certo? Mas você está 

se esquecendo de um detalhe. Essas pessoas que não 

são hoje sindicalizadas já foram sindicalizadas no 

passado e pagaram a esse sindicato, ao advogado que 

lá está trabalhando. Vejo que o sindicato e o 

advogado do sindicato trabalham para aqueles que 

estão contribuindo com o sindicato. Não tem que 

receber honorário nenhum. Acho isso errado, 

entendeu? As pessoas que hoje não são sindicalizadas 

no seu sindicato não o são porque alguma dúvida, 

alguma coisa ou algum impedimento os afastaram do 

sindicato. Porque o sindicato ficou um pouquinho 

balangando sem fazer nada do interesse do servidor. 

O tempo que o sindicato... 

Um momentinho você aí. Calado você. Não 

estou te perguntando nada. Não perguntei nada a 

você, Zé Albino. Fique quietinho aí. 

Então, quando esse sindicato começou, várias 

coisas não foram esclarecidas. Por exemplo, há vários 

servidores desta Casa que entraram na Justiça muito 

antes de o sindicato ter vida. Quando esse sindicato 

começou na Assembleia velha, o Mário Gama 

montou o processo e o colocou na gaveta. Não 

colocou para cima para ninguém ver. Aí os servidores 

que acharam prejuízo fizeram o quê? Entramos na 

Justiça. O advogado que nos acolheu, doutor 

Romildo, hoje tenho informação que é juiz de direito. 

Então, antes que vocês do sindicato entrarem na 

Justiça em cima dos 11,98% havia servidores desta 

Casa, vários deles já morreram, que já havia entrado 

com o doutor Romildo. 

Então, não vejo vocês do sindicato... Ah, 

quem hoje não é sindicalizado terá que pagar X, terá 

que... Vocês não têm que falar nada. Têm que ficar 
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quietinhos e pedir a Deus para que receba de fato 

esse dinheiro. E não atrapalhar as pessoas. É 

aumentar porque até agora só estou vendo atrapalhar 

porque ninguém quer receber. O deputado está aí 

tentando acertar a situação e o sindicato está tentando 

nos atrapalhar querendo receber já? Está falando em 

receber daqueles que não são mais sindicalizados 

hoje. Mas já foram sindicalizados. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Só quero alertar o seguinte: Essa 

reunião tem um presidente. Não permitirei bate-boca. 

A pessoa tem que respeitar o outro senão cassarei a 

palavra e não permitirei que ninguém bagunce a 

reunião que estou presidindo.  

Com relação a isso, perguntei até ao Fabiano, 

que não tem muita certeza, o advogado só não pode 

receber nada se for funcionário do sindicato. Aí é 

obrigado a defender o sindicato sem remuneração 

porque já recebe. Mas, se o advogado não for 

contratado mensalmente pelo sindicato e for 

contratado para um processo tem que receber os 

honorários combinados para aquele processo. Isso é 

muito simples e muito fácil de resolver. 

Apenas colocarei o seguinte: Pela palavra do 

Leandro você viu que comecei essa reunião dizendo 

que nunca tive perto de um negócio tão perto e tão 

longe. Por quê? Porque os argumentos que o 

sindicato, por meio do advogado, está apresentando 

acho válidos se forem para briga judicial. Tudo bem. 

Porque o sindicato está querendo o mesmo tipo não 

sei o que e para quem, para quem foi assim e para nós 

não foi assim... O momento hoje é de um acordo. 

Lógico que não pode ser igual a nada que já 

aconteceu porque é a primeira vez que se está 

tentando fazer um acordo entre a Procuradoria do 

Estado e os servidores da Assembleia. Lógico que 

isso é diferente do procedimento porque se é acordo... 

O que vocês entendem por acordo? É cada um 

colocar sua posição, fazer uma avaliação de onde um 

abre mão e o outro não abre mão. Atenderam as duas 

partes? Isso é um acordo. 

Então ele disse, por exemplo, que a 

Procuradoria está querendo ficar com parte do 

dinheiro, que não quer ficar com o dinheiro preso, e 

disse que tem menos de mil pessoas. Então, se não 

tem ninguém que aparecerá aqui, qual o problema de 

fazer adesão para receber? Não acho que o motivo 

colocado seja tão fundamental assim para justificar 

não acertar esse acordo. Porque o Sindicato está 

alegando, a única coisa que acho das alegações, não 

falo do presidente do Sindicato, mas sobre a opinião 

do advogado dessa causa, que tem direito de se 

manifestar e colocar... o Sindicato só poderá fazer 

acordo com a assinatura dele, porque é ele quem 

representa o Sindicato. 

 A única preocupação que acho válida, 

colocada pelo Sindicato, é a questão do presidente do 

Sindicato ficar preocupado, porque está preocupado 

até para o final da vida, daqui há cem anos, ele está 

preocupado se alguém vai entrar com uma ação 

contra ele.  Acho essa  preocupação procedente, mas 

acho que resolvemos isso na assembleia. A 

assembleia geral vai respaldar ele, porque não é ele 

que vai decidir, não é o sindicato que está decidindo. 

Quem decidirá é a maioria dos servidores que dirão 

que você está autorizado a fazer isso. Assim, acaba a 

responsabilidade dele, inclusive contra o sindicato. A 

assembleia geral tem esse poder, figurativamente, 

digamos assim. A assembleia geral pode autorizar o 

sindicato até a fazer uma besteira. O sindicato faz e 

não tem responsabilidade, porque foi a categoria que 

autorizou a fazer. Acho que a única coisa que pega 

para o sindicato, que ninguém pode negar o esforço e 

o trabalho que estão fazendo nisso, mas essa 

preocupação é resolvida pela assembleia geral. 

 Não sabia da informação que ele agora, 

afirmou aqui, que foi dito ontem na reunião, esses 

dados ainda não os tinha em mãos, e são importantes, 

de que os valores maiores a serem pagos são de 

pessoas que vão se apresentar. Essa é uma grande 

notícia, porque se as pessoas que tem um valor 

significativo estão dispostas a fazer o acordo e 

assinar, aumenta inclusive o discurso de que você não 

pode pegar aquele que tem oitocentos reais, mil reais. 

Esses vão aparecer aqui para quê? Para receber mil 

reais? Acho que não vale a pena. Mas este também 

não pode ser motivo, não é porque tem 

comissionados nesse meio, sujeito que nem sabe mais 

que a Assembleia existe, não pode ser motivo para 

atrasar o pagamento de quem tem valor mais 

significativo e quer receber. 

 Agora, como resolver isso para que essa 

pessoa tenha um prazo para receber o que tem de 

direito? Parece que é discutir se é possível esse valor 

ficar depositado em conta judicial para ela receber o 

dia que quiser ou os seus herdeiros. É “interesse” do 

Estado de pagar menos, também vamos debater esse 

interesse, porque não pode existir, porque o Estado 

não tem nada a ver com isso. Se fez o acordo de 

pagar setenta, oitenta por cento, tem que desistir da 

possibilidade de que ninguém receba para devolver 

para ele. O Estado não está querendo, e dou razão, é 

que esse acordo mobilize oitenta milhões. O Estado 

bota oitenta milhões à disposição do precatório, na 

conta. Desses oitenta - estou falando oitenta como um 

número aleatório - vai lá e recebe sessenta, fica vinte. 

O Estado não está querendo que esses vinte fiquem 

cinco anos esperando o sujeito para ir lá receber. O 

Estado precisa desse dinheiro para acertar outros 

precatórios. Podemos encontrar um acordo porque é 

justo também, por exemplo, se o cara não virá 

receber, e sobraram vinte milhões dos que não vieram 

receber, esse dinheiro fica parado cinco, quatro, três 

anos. Isso vai prejudicar outras pessoas que têm 

precatórios para receber. Em um momento de 

dificuldade, isso é importante para o Estado porque se 

tiver um prazo para fazer esse acordo, morreu a conta, o 

Estado pega esse dinheiro e coloca em outro precatório. 

O Estado não vai ficar com esse dinheiro. Esse 

dinheiro não é do Estado mais, é dinheiro de 

precatório. Mas é lógico que o Estado quer com esse 
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dinheiro ir quitando outros, porque vai diminuindo a 

fila. 

 Então, a nossa proposta de fazer, e ele ficou 

de estudar se há possibilidade de fazer com que esse 

dinheiro possa ficar em uma poupança judicial, à 

disposição da pessoa por um período. É lógico que o 

Estado ficará com um gosto ruim na boca, porque o 

Estado não queria dar prejuízo a ninguém, o Estado 

quer saber qual o acordo que tem que fazer, se deve 

cem mil e topam receber oitenta mil, então faz-se o 

acordo, pode todo mundo ir embora e ninguém mais 

tem direito. O Estado quer isso, quer limpar esse 

problema, para poder inclusive, negociar, com esse 

nosso problema, ele começar a negociar com os 

outros precatórios, de outros sindicatos. Porque ele 

vai dizer: Bom, vamos partir daqui. Já fiz um acordo 

com a Assembleia. Tem que ser daqui para trás. 

Assim não vai discutir, vamos dizer, direitos, que se 

somar tudo dá, por exemplo, um valor descomunal. 

 Temos que trabalhar é essa ideia. Essa 

possibilidade, se houver, também atende o sindicato, 

pelo que o Leandro me disse, que seria ficar lá 

disponível. Agora, o desembargador questiona: Como 

que eu vou dar uma decisão que vai prejudicar os 

servidores? Então não posso dar, mas eu tenho que 

ter um prazo. O prazo correto seria cinco anos. Aí o 

Estado pondera que se for o prazo de cinco anos, 

então começa a pagar a todos daqui a cinco anos. 

 Temos que conciliar o seguinte: tem que 

pagar quem aderiu no prazo - por isso que o Estado 

fala em adesão - vamos dizer que seja de sessenta 

dias, trinta ou noventa dias. Temos que entender qual 

seria o prazo. Achamos também que a assembleia 

deveria dizer qual o prazo legal para depois a pessoa 

não dizer que poderia ter colocado mais uns dias 

porque estava na praia. Tem que avaliar um prazo. 

 Também tem o cara que quer ir para a 

Europa. Numa crise dessas, se o cara está indo para 

Europa, ele não precisa receber nada. Já podia assinar 

abrindo mão desse dinheiro, porque não está na época 

de ir para a Europa. 

 O desembargador ficou de confirmar uma 

reunião. Se houver, temos que ir para falar que da 

parte dos servidores existe uma opinião que assim 

daria certo. Estamos discutindo aqui é isso, porque 

estamos chegando nesse ponto.  

 Quando às vezes falo as coisas aqui, o sujeito 

fica pensando que estou chamando a atenção. Meu 

estilo é este, mas o Leandro sabe da consideração que 

tenho por ele. Isso é porque sou transparente demais, 

até exageradamente, às vezes quero evitar que saia 

comentários, porque sei que têm pessoas que depois 

ficam nos corredores metendo a lenha. Por isso que 

às vezes falo assim e parece que estou chamando a 

atenção. Não estou chamando a atenção de ninguém, 

estou apenas colocando claramente. Para quem quiser 

comentar o assunto, que comente aqui.  

Eu, por exemplo, falei que não gostei desse 

edital, porque acho que ele foi fora de hora. Não 

estou dizendo que o motivo do edital está errado. 

Estou dizendo que você não pode agregar nova 

discussão, antes de fechar o principal, pois, senão, 

todo mundo começa a discutir. Já tem gente querendo 

fazer movimento contra isso. A pessoa nem sabe o 

que é a coisa correta, mas toda conversa aumenta 

num momento como esse.  

 Estou falando desde o início, vamos centrar 

força num processo mais objetivo. Se ficarmos com 

fofocas não vamos chegar a lugar nenhum, porque 

vem um aqui da tribuna da Assembleia e fala que foi 

lá e resolveu o problema dos 11,98%. O cara fica 

falando umas coisas para aparecer, para querer 

ajudar; isso não ajuda. Temos de nos ater nesse 

problema que estamos colocando hoje aqui. Vamos 

tentar resolver isso com doutor Fábio. Estamos 

fazendo isso e até espero que mantenham em sigilo - 

se bem que pedir sigilo aqui é muito difícil - mas de 

não ficarmos comentando, porque o desembargador 

está fazendo isso, e ele nem podia fazer, porque ele 

tem que decidir, mas é porque está com intenção de 

ajudar e está tentando. Na frente do desembargador 

os caras não ficam criando muita confusão também; o 

cara não fala muita besteira: Não quero isso porque 

assim o Estado está me roubando. Lá o cara é 

obrigado a manter ordem. 

 Então, essa reunião ajudou muito e tenho 

certeza de que na outra ele vai dizer: Dentro desse 

negócio aqui eu homologo. Pronto!  

 Estamos colocando para vocês com o 

objetivo de mostrar transparência e mostrar que o 

sindicato tem uma preocupação que procede, pois 

isso significa a responsabilidade de amanhã ou depois 

de ser julgado como deu certo ou deu errado. O que 

deu certo, ninguém vai aplaudir; mas o que deu 

errado, o sujeito vai ficar jogando na cara. 

 Entendo pelo que vejo aqui, é o pensamento 

da maioria, que uma assembleia geral resolve isso e 

respalda o sindicato. Temos que trabalhar com isso, e 

vocês vão ter que ajudar o sindicato a fazer essa 

assembleia.  

Não sei quantos sindicalizados temos hoje. 

Temos quatrocentos. Quer dizer, nós estamos 

tratando de uma ação de três mil e duzentos. E eu não 

sei se nós podemos resolver, porque depois tem até 

que examinar se é só com sindicalizado ou se quem 

não é sindicalizado vai poder votar. Embora, em 

assembleia, você tem que basear o mínimo, o número 

de votantes, do sindicato, mas não impede que o 

outro participe. Até porque esses que estão sendo 

beneficiados, que não são sindicalizados, eles foram 

beneficiados pela ação do sindicato, que entrou e 

ganhou em nome de todos. Então, eles precisam 

entender também que eles foram beneficiados por 

uma decisão do sindicato, porque se o sindicato não 

tivesse proposto a ação não adiantaria nada alguém 

estar discutindo isso aqui, porque estaria até hoje o 

processo parado. 

Tem mais alguém? O Leandro vai falar mais 

um pouquinho, mas tem mais alguém que queira 

fazer uma pergunta? Vai anotando mais ou menos aí, 
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que depois você responde. 

 

A SR.ª LUCIANA FABÍOLA - Bom dia, 

meu nome é Luciana Fabíola e quero fazer uma 

pergunta prática, porque, pela minha fé, porque creio 

num Deus vivo, eu já ganhei esse dinheiro. Então, o 

que impede de já começar a catar esse povo que está 

espalhado por aí? Mandar documento, mandar carta, 

dizendo: pelo amor de Deus, apareça na Assembleia! 

Mande dez mil bilhetes, telegrama, e-mail, ligue para 

o WhatsApp do sujeito, mande mensagem para o 

WhatsApp do sujeito, faça qualquer coisa, gente! Tem 

que começar. Uma hora tem que começar. Quando 

vai ser isso? Quando baterem o martelo lá e falarem 

assim: Está pronto o documento. Começa a chamar o 

povo? Não, já era para estar todo mundo aqui nesse 

lugar, gente! Pelo amor de Deus! Vamos começar a 

mexer nisso!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O Leandro vai responder, mas nós 

estamos fazendo reunião aqui, o sujeito está ali na 

sala com dinheiro para receber e não vem, quanto 

mais mandar carta! 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- Gostei muito da fala da Fabíola, porque esse era um 

pleito nosso, e a PGE indeferiu. Nós queríamos, 

desde quando teve a primeira reunião aqui, quando 

ela já sinalizou, quando o projeto de lei veio, que as 

pessoas teriam que se habilitar. 

Aí, o sindicato bolou até um modelo para que 

as pessoas se habilitem, coloquem a conta corrente 

que querem receber, para já irmos adiantando. A 

PGE não aceitou e falou que não faça nada antes da 

publicação oficial no Diário Oficial do Tribunal de 

Justiça. Então, ela nos limitou no acordo em função 

da lei. Esse era o nosso sonho. 

Vou aproveitar aqui, porque eu fiz esse apelo 

na semana passada. Acho que na semana que vem 

fechamos esse acordo. Vou fazer um apelo à Casa. 

Acho que o sindicato não tem perna para tudo isso, 

vamos precisar da Assembleia Legislativa, vamos 

precisar da comissão que V. Ex.ª preside, construir 

uma força-tarefa dentro da Casa, construir um 

formato de publicidade com televisão, rádio, e-mail, 

Facebook, urgente! Acho que já estamos atrasados, 

Senhor Presidente, mesmo com todo o apoio que a 

Casa tem dado. 

Acho que semana que vem estaremos aqui 

apresentando o texto do acordo. E, aí, nos próximos 

quinze ou vinte dias, deverá ser publicado em Diário 

Oficial. É um trabalho de três mil, duzentas e duas 

pessoas; isso é muito trabalho. É cadastrar todo 

mundo. Vamos ter que botar uma mesa com logística 

de várias pessoas atendendo. Temos que ter paciência 

porque virão os aposentados.  

Poderíamos colocar um link na página da 

Comissão Especial dos 11,98% para que as pessoas 

se cadastrem, imprimam em casa, assinem, vão ao 

cartório e já tragam pronto para a Assembleia 

Legislativa. Isso seria muito bom. A linha 0800 que o 

senhor sugeriu tem que ter uma pessoa para explicar 

o que é. Então, é muito trabalho, e acho que a hora é 

essa. 

 

  O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não fiquem pensando que sou 

bonito, não, acreditem nisso. Porque são coisas lá 

para frente. Precisamos fechar este ponto do acordo. 

Dará tempo, depois estudaremos a possibilidade de 

colocar na televisão, chamando. Temos que fechar o 

ponto do acordo. Fechando isto, não se preocupem 

porque até trinta dias dá tempo.  

 Pode ter, por exemplo, gente que já bateu o 

termo de acordo, vai-se atrás do sujeito que, às vezes, 

tem mil reais para receber e não quer vir aqui, vai-se 

atrás dele, assina. Terá que ter uma equipe para fazer 

isso. Cada deputado fornece dois funcionários para 

colocar à disposição sessenta dias, trinta dias. Vamos 

arranjar na Casa carro com gasolina para ir atrás. É 

igual a ata de clube, se o cara não quer vir, vai-se à 

casa dele e pede-se para assinar a ata que concordou. 

Terá que fazer isso.  

Será tudo por etapa. Não adianta ficar 

querendo vencer uma etapa antes da outra. O que 

temos que fazer, e terá que ser semana que vem, é 

forçar esse acordo da Procuradoria com o sindicato, 

com a supervisão do desembargador, com relação 

somente a esse item que está pegando. Isso ficando 

resolvido, chegando lá, por exemplo: está fechado 

aqui, todos dão a mão ali. Desceremos de lá e 

começaremos a procurar gente, avisaremos a todo 

mundo, pediremos para avisar, antes até de o prazo 

começar a contar. Se forem sessenta dias, por 

exemplo, antes de começar o edital dando o prazo, 

iniciando o prazo, já faremos esse movimento. 

Diremos onde a pessoa terá que comparecer. 

Pegaremos um plenário que poderá ficar direto à 

disposição. Não faltará estrutura, porque o presidente 

da Casa demonstrou interesse nisso. 

 Fiquei até um pouco preocupado com S. Ex.ª 

porque ficou meio decepcionado com a reunião, 

porque, com o ímpeto dele de querer resolver rápido, 

viu que estava na hora de fechar, e muito pouca coisa 

amarrada.  

Então, não podemos desanimar as pessoas 

que ainda estão com força para levar isso para frente. 

Não desanimo porque sou teimoso mesmo, mas tem 

gente que não gosta do negócio muito futricado, 

espicha para lá... É igual negócio de reconciliação 

familiar: é porque você largou a vassoura no chão; 

você chega e joga a cueca no chão. São uns trens que 

não tem valor nenhum, mas a pessoa transforma num 

problema. 

Já conhecendo a preocupação do sindicato e, 

repito, que acho legítima de se respaldar, e todos aqui 

concordam, o próprio sindicato concorda, que a 

Assembleia resolve, quer dizer, vamos para essa 

reunião com o desembargador já para poder...  O que 
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está pegando, e acho também que o sindicato está 

certo, e temos que tentar encontrar a forma de 

resolver, é com relação a quem não comparece. Até 

falei com ele que acho besteira, porque se temos 

noventa por cento que receberão, por que estamos 

preocupados com dez por cento, que não virão?  Mas 

ele, como sindicalista, não pode pensar assim. Tem 

que pensar em defender até quem tem um real para 

receber. Porque o cara fala assim: eu recebendo, o 

outro é que se lasque. Individualmente, o funcionário 

até pode falar isso, agora o sindicato não pode fazer 

isso. Tem que representar todos em igualdade de 

condições. 

Valor é muito relativo. Para quem vai para a 

Europa, cem mil pode não valer nada, mas para o 

cara que está desempregado, mil reais resolvem a 

feira dele de um mês.  

Fiz a proposta de o dinheiro, se puder, ficar 

depositado em conta, porque entendo que é pouca 

coisa, não alterará nada para o Estado em termos de 

ganho, de poder pegar esse dinheiro que sobrará e 

levar para outro lado. De repente, o Estado pensa que 

sobrará muito, acho que não sobrará quase nada, 

sobrará uma mixaria. Vejo que a Procuradoria não 

criará problema, se conduzirmos para fechar nisso aí. 

É o que resolverá o problema: quem se habilitou, 

recebe; quem não se habilitou, deixa o título 

depositado em juízo, aplicado, como todo dinheiro 

judicial. Acho que teria que estabelecer apenas um 

prazo de em quanto tempo a pessoa poderia procurar 

esse dinheiro em juízo. 

Mas que o Estado tem razão de fazer o 

acordo e morrer a ação tem. Porque como a pessoa 

fará o acordo para esse processo continuar dando 

motivo de o cara requerer na Justiça? O procurador, 

se fizer isso, tem que abandonar a profissão, porque 

tem que defender o Estado, tem que defender o 

negócio legal.  

Temos mais dez minutos de reunião. Quem 

quiser falar, fale; quem não quiser, cale-se para 

sempre! Amém. 

 

 O SR. CARLOS AUGUSTO MACIEL - 

Deputado, a reunião com o desembargador está 

marcada para que data?  

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele ficou de confirmar se será na 

segunda ou terça-feira, levando em conta que quinta-

feira o Brasil parará por causa do feriado. 
 

O SR. CARLOS AUGUSTO MACIEL - É 

em função disso que queria perguntar se existe a 

possibilidade, para agilizar a coisa, de essa reunião 

ser na segunda ou na terça, se já não se poderia 

marcar, o sindicato, para quarta uma assembleia para 

falar o que foi decidido e votarmos, se for o caso, 

para não perder mais uma semana.  

Não sei, é uma sugestão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Para assembleia não dá, porque tem 

uma norma. O sindicato tem que decidir, reunir, 

convocar, publicar, dar os prazos porque se fizer 

assembleia fora da exigência, ela ficará nula. Este 

não é o problema, o que podemos é, logo depois, por 

exemplo, ao sair lá, se houver essa possibilidade, o 

sindicato comunicar. Não tem como fazer reunião só 

para dizer o que fechou. O que está para fechar é isso 

lá, não tem novidade.  
 

O SR. CARLOS AUGUSTO MACIEL - 

Vamos fazer uma reunião da Comissão na quarta à 

tarde, então.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O sindicato comunicará, é lógico. 

Quando sair de lá, o sindicato comunicará na hora. O 

que está amarrando a coisa é isso que colocamos 

aqui. Ficando isso resolvido, eles já podem fazer 

reunião na quarta, definindo quando marcará a data 

da assembleia, pois tem que marcar data, publicar o 

edital nos jornais de grande circulação, colocar no 

site, tem que fazer todos os preparativos e tem que ter 

um número, me parece, não sei qual é, mas acho que 

cinquenta por cento mais um dos sindicalizados. Não 

adianta o cara que não está sindicalizado, não é que 

não terá direito, mas na hora de comparecer, ele não 

terá direito a voto.  

Se na primeira assembleia comparecer o 

número exigido, que parece ser de cinquenta por 

cento mais um, já se pode decidir na primeira; se não 

comparecer, tem que refazer a ata direitinho, 

convocar uma segunda com número e com as regras 

que vocês conhecem. Então, assembleia-geral só será 

convocada na hora que fechar esse ponto do acordo. 

Fechou, já vai convocar assembleia direto para 

ganharmos tempo.  

Se eu for convidado, comparecerei no dia, 

porque não sou sindicalizado. Também não recebo meu 

salário, estou querendo entrar na Justiça para receber, 

porque eles não me pagam, a Assembleia decidiu não 

me pagar. Eu sou deputado de dois mil e oitocentos 

reais por mês; acho até que é muito porque tem nego 

que capina o dia inteiro para ganhar mil.  

Podemos fechar? Mais alguma dúvida? Algum 

questionamento? (Pausa)  

A possibilidade de fazer a reunião seria na 

quinta, mas será feriado. Se vocês quiserem vir aqui, eu 

virei; mas acredito que todos irão para Meaípe e 

ninguém vai querer vir para cá. Não poderá ter a 

reunião de quinta porque será feriado, mas, se o 

desembargador convidar e amarrar o ponto de acordo, 

poderemos fazer não uma reunião grande, mas uma 

extra, na quarta-feira, para dizer para quem estiver por 

aqui o que ficou decidido, se o negócio andou, e se 

vamos acelerar a assembleia. Podem ficar tranquilos 

que o sindicato comunicará a todos e, se for preciso, 

faremos uma reunião à noite ou quarta-feira à tarde.  

Concedo a palavra ao senhor Gildo Gomes.   

 
O SR. GILDO GOMES - Deputado, 

agradeço-lhe a explicação e a participação, e quero 
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lhe fazer um pedido. Está findando o processo e, por 

sua explanação, vi que entendeu muito rápido o 

contexto, mas peço que sempre fique do nosso lado. 

Estou fazendo esse pedido porque a PGE muda muito 

de opinião. O senhor passou a informação que ela 

mudou de opinião da última reunião, que participei e 

tinha outro deputado lá, e que lá já estava fechada a 

questão em que tinha uma dúvida nesse item que 

seria apreciado pelo Judiciário, que só não 

assinaríamos o acordo se fosse ilegal. A Justiça tinha 

que dá o posicionamento dela. Então, gostaria de 

pedir isso ao senhor encarecidamente, porque eles 

são preparados, têm uma argumentação doida, por 

exemplo, todas as exigências que eles fizeram nós 

aceitamos todas. Todas! Todas as exigências da PGE 

nós aceitamos. Inclusive fazer o cálculo da 

previdência que o Fabiano está nos ajudando e que 

não é função do sindicato. É função do estado, mas 

não estamos querendo amarrar. A gente faz. A Casa 

se colocou em uma posição e queremos agradecer de 

novo ao Fabiano esse trabalho e a toda comissão, 

porque foi intermediação do senhor, mas eles 

mudam, eles criam problema. Por exemplo, eles 

exigem de nós, presidente; exigem de nós. Eles tiram 

nossa autoridade de fazer o acordo para todo mundo, 

mas exige do sindicato que renuncie o direito dos que 

não vieram. Por que não usou o mesmo princípio? Aí 

sim o sindicato estaria respaldado. Ele assina por 

todos; quem perde e quem ganha. Não estaria essa 

confusão toda de três mil e tantas pessoas para ter 

que assinar. A ação é nossa! É do sindicato! E as 

pessoas que entraram na justiça e a exigência que 

estão fazendo para nós renunciarmos eles terão esse 

problema também. Terão que correr atrás dos seus 

advogados e quero ver o outro advogado liberar eles. 

É um problema, deputado. 

Quero ver as outras ações quando o sujeito 

souber que vai por a mão e ter que renunciar às outras 

ações também. Sessenta dias vocês não vão 

conseguir. Esse é um problema, deputado, criado pela 

PGE e que se fosse nós assinarmos não teríamos um 

problema. Uma assinatura só e só aceitaram o único, 

porque resolveu um grande problema deles que era o 

RPV, os menores valores, porque, senão, não iriam 

aceitar. O mesmo princípio. Eles não seguem a linha 

de raciocínio e ficam criando problema. Agora, 

quando apresentaram só faltava essa. É legal o que 

vocês propuseram e nós não aceitamos? Era essa a 

dúvida. Era isso que tinha que ser tirada a dúvida 

ontem e vai precisar de mais uma reunião. 

O que eles estão fazendo e propondo é legal, 

porque ilegal eu não assino. Não assino e não 

aconselho ninguém a assinar. Estou pedindo que o 

senhor fique conosco, porque eles têm conversa doce. 

O estado é forte. Esse problema quem criou foi o 

estado. Não fomos nós, não. Somos vítimas nesse 

processo. Essa é minha fala. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu estou trabalhando com a 

hipótese de acordo e tratando-se de hipótese de 

acordo acho que não é muito propício ficar 

discutindo teses e ideologias. Acho que acordo é 

acordo e tem aquele ditado que diz que é preferível 

mau acordo que uma boa briga.  

Então, já caminhamos para um item e então a 

gente tem que tentar evoluir nesse item e deixar 

aquele negócio. Volto a discutir, é igual reconciliar 

separação, como falei aqui: Ah, porque você joga a 

toalha no chão; ah, porque você chega tarde ou 

porque gosta de futebol. Então, se a gente ficar 

levando os problemas não tem acordo, porque volta 

cada um a ter razão. 

Muita coisa a gente não pode falar, e como 

aqui ninguém faz fofoca e ninguém fala para o outro, 

vou falar. Por que eu pedi a reunião com o 

desembargador? Para poder exatamente cessar essa 

questão de mudar de opinião, porque uma coisa é o 

sindicato defender o interesse do servidor e a 

procuradoria defender o do estado. É igual aquele 

negócio que eu falo com você: Que camisa bonita! 

Aí você fala assim: Custou cinquenta reais. _ Você 

vende ela? _ Vendo por quarenta reais. _ Então está 

feito. _ Não rapaz, estava brincando. _ Não, mas já 

deu sua palavra. É igual cigano; você não pode 

voltar atrás. 

Então quando estão as duas partes o cara 

pode às vezes falar um negócio, porque acha que o 

outro não vai pegar, e o cara pega e ele quer recuar. 

Agora, levamos a conversa para um lugar e volto a 

dizer para vocês que o desembargador recebeu mais 

por questão de querer ajudar a resolver, porque nem 

devia estar fazendo isso, como ele decide, nem devia 

estar participando dessa discussão das partes. Eu 

cheguei à conclusão de que o ideal seria isso, por 

quê? Porque aí a procuradoria vai ter que ter uma 

palavra só. Foi o que ele disse lá. Inicialmente, você 

se lembra do que ele disse: Eu não posso fazer um 

acordo que contraria o servidor e ponto. Olhei 

para a cara do procurador e vi que ele... Quer dizer, 

não adianta o cara querer ficar passando uma 

proposta de acordo, porque ele é quem decide o 

acordo e não fará para prejudicar. 

 Daí que nasceu aquela posição de pedir a ele 

para analisar a possibilidade de fazer o acordo com 

adesão, porque o estado alega que precisa ter do 

servidor, porque há uma dúvida se o sindicato pode 

representar todo mundo ou não. 

 Acho que essa discussão, se temos condição 

de o pessoal aderir, para que colocar como problema 

e voltar tudo à estaca zero? Acho que é uma etapa 

que podemos vencer e poderíamos vencer. O que 

atenderia ao sindicato? Ele analisar lá se pode 

mandar fazer uma conta judicial e depositar o valor 

de quem não foi lá. Porque aí, esse pessoal não 

poderá impedir quem está participando e quer o 

acordo de receber. Por isso, estamos fazendo essa 

discussão no ponto-chave, para não ter mais recuo. 

Lá, discutimos o seguinte: Só há esse ponto. Então 

vamos discutir só esse ponto, porque, no início, 

chegaram lá com um acordo de todo tamanho e 
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queriam ler. Não sei nem se fiz bem, mas acabei 

comandando a reunião lá dentro, porque, se fosse 

deixar, estaria até agora discutindo. 

 Um chega e começa com um negócio de que 

não assina não sei o quê, estão querendo me passar 

para trás. Falei: Olha, vamos discutir só isso aqui. 

Então, a reunião foi para discutir só o item 9 desse 

negócio. Hoje estamos fazendo a reunião aqui, vamos 

discutir só isso. Senão ficaremos a vida inteira no 

mesmo problema. 

 A preocupação do sindicato será resolvida 

dentro desse estudo que está fazendo lá de fazer isso 

que atende tanto ao sindicato como ao estado. O que 

o procurador alegará para o desembargador? _ Não, 

não quero, porque quero ficar com esse dinheiro 

para mim?Terão que assumir isso publicamente lá na 

cara. E é lógico que terá nossa repulsa, porque se é 

acordo, não tem que pensar nesse dinheiro, mas vai 

para quem fizer a adesão e quem não a fizer, será 

depositado em juízo. Eles não têm nada a ver, esse 

dinheiro não existe. O que estão falando é que, se 

fizer diferente, o dinheiro fica parado, e há certa 

lógica. Mas, se vai para a conta, não está parado, foi 

para a parte que... Entendeu? 

 Por isso que levamos a reunião para lá, para 

evitar esse tipo de negócio de falar um trem hoje e 

outro amanhã, porque você está lá na fonte da 

decisão. Isso permitirá, inclusive, que o 

desembargador tome uma decisão. E o estado fará o 

quê, contestará? Porque, eles têm demanda lá toda 

hora e é ele quem relata todos os outros. Já está 

relatando um monte lá e vai relatar a trimestralidade? 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- É bom lembrar que o desembargador Fabio Clem, 

mesmo nos processos normais de precatório, falou 

que muitas pessoas não aparecem e está lá o dinheiro. 

E por que conosco tem que ser diferente? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas esse foi um argumento que o 

sindicato usou e acho que, estando em sua presença, 

venceremos, por isso estou falando assim. Já me 

chamaram várias vezes para ir à procuradoria e não 

fui, porque não adianta discutir o negócio na Casa de 

uma parte. Será ouvido o que ele pensa.  

Aí, venho à Casa da outra, então vamos a 

quem decide e levemos todo mundo para lá, porque 

aí estará na frente do cara, o que é isso e aquilo. Aí 

ele também forma a opinião dele e poderá dizer 

depois: Vocês estão errados com o Estado! 

Disse claramente na hora, não vou tomar 

nenhuma decisão para prejudicar servidor. Estamos 

com argumento já de garantia de que a coisa 

aproximou muito e que terão que repensar isso. A 

saída do depósito, acho que mata a ação toda, porque 

o cara fica lá com o dinheiro. 

Se são cinco anos, pode, inclusive, colocar 

menos, dois anos. O convencimento dele são cinco 

anos, mas já admitiu até a possibilidade de botar, 

vamos dizer, dois anos, se o sujeito não receber, esse 

dinheiro não voltar para o caixa do estado para fazer 

ponte, calçamento, mas para precatório, entendeu? 

Só o que acho que eles têm razão é que, se é 

acordo, tem que matar a ação, ninguém tem mais 

direito de acionar o estado por esses 11.98%. Quem 

não veio fazer a adesão, ficará com esse dinheiro lá. 

E não sei depois se serão um, dois, cinco ou seis 

anos. Esse prazo que colocará lá não atrapalha quem 

fará a adesão. É isso que temos que defender, quem 

vai assinar para poder receber o mais rápido possível.  

Nós ainda temos que vencer, porque o 

pessoal pergunta, na hora que estou saindo, que dia 

que acha que irá receber, e falo que amanhã de tarde, 

porque o sujeito não sabe que temos que vencer. Por 

exemplo, o processo, feito o acordo, vai publicar e, 

depois, vai para o juiz de piso. O juiz de piso terá que 

dar uma decisão e vamos ter que correr com as 

amizades que temos e pedir para fazer isso rápido, 

pois S. Ex.ª dará uma decisão transformando esse 

acordo em precatório. Depois, o processo irá ao 

doutor Fabio, que dará o final dizendo para depositar 

nas contas, mais ou menos, e tem esses alvarás que 

tem que fazer. 

 Então, ainda temos que correr com algumas 

coisinhas que não dá para falar que é semana que 

vem ou no mês que vem. O que precisamos decidir 

agora, e temos que decidir no máximo nesses dez 

dias, é fechar o ponto desse acordo para o sindicato 

assinar, e ainda temos que fazer a assembleia. Não 

sei, e depois tem que ver lá, se é a primeira e se não 

tiver número suficiente, em quantos dias que pode 

convocar outra, mas me parece que é dez ou quinze 

dias, mas pode convocar meia hora depois. 

 O edital terá que constar isso tudo, porque é 

uma etapa que nós temos que vencer. Convocam e se 

não comparecer a presença, depois de meia hora, 

convoca de novo com o número que está presente. 

Mas isso tudo é rápido. Isso não demanda tempo, 

entendeu? O prazo de adesão é o que temos que ver, 

porque não sei se ficou definido sessenta ou será 

trinta ou será noventa. Acho que sessenta é um prazo 

razoável, porque está previsto na legislação, e se você 

tentar interferir e colocar trinta, você pode criar um 

problema de nego arguir nulidade. 

 Em sessenta dias, juntaremos todo mundo 

que tem interesse nisso e trabalharemos em conjunto 

para procurar e localizar, pois tem gente em 

Rondônia, tem gente em tudo que é lugar. 

Tentaremos com os parentes e saber quem conheceu 

a pessoa aqui, e mandar comunicar. Então, teremos 

tempo para fazer isso e esperamos que todos 

contribuam e que todos ajudem, em nome do Nosso 

Senhor Jesus Cristo.  
 

O SR. JOSÉ ARIMATHÉA CAMPOS 

GOMES - Só para cristalizar aos dois presidentes, 

presidente da comissão e presidente do sindicato, 

pelo que eu entendi e senti das colocações do 

presidente da comissão e do presidente do sindicato, 

quero falar que não há divergências. Desta sala, não 

sairá um entendimento de que há divergência entre o 
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sindicato e o presidente da comissão. Não. Os dois 

presidentes, do sindicato e da comissão, estão 

pensando iguais, da mesma forma. 

O sindicato em momento algum colocou que 

estará embarreirando o acordo, porque muitas 

pessoas podem sair daqui desta sala colocando que o 

sindicato está atrapalhando. Não é isso. Por favor, 

entendam. Há uma sintonia entre o que o presidente 

da comissão falou e o presidente do sindicato, de 

perseguir o acordo, de trabalhar a assembleia e 

assinar um acordo. Esse é o entendimento aqui 

colocado. Não existe outro. Por favor. Presidente, 

muito obrigado. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 
- Em função dos sessenta dias, de vez em quando, a 

PGE também... Quero dizer que o procurador-geral 

do Estado está com boa vontade. O procurador de 

piso de do precatório é que está mais zeloso. Quanto 

à questão dos sessenta dias, acordamos que assim que 

forem juntados duzentos servidores que vierem no 

primeiro dia, já mandaremos para a PGE junto com 

os servidores da Casa, e já faz a conferência. Para 

quando findar os sessenta dias, não ter mais trinta 

dias para conferir todo mundo. Já terminar os 

sessenta dias com tudo conferido e já apto para o 

desembargador Fabio Clem homologar o acordo e os 

valores, e já remeter ao juiz de piso, Paulo César 

Carvalho, que irá gerar o precatório. Com isso, 

estaremos aptos a receber.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso agiliza muito.  

 Muito obrigado a todos vocês e vamos ficar 

atentos para convocarmos, se for necessária, uma 

reunião mais urgente. Muito obrigado.  

 Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a sessão. 

  

Encerra-se a reunião às 12h45min. 

 
 

 

COMISSÃO ESPECIAL DOS 11,98%. QUINTA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Presidente Theodorico 

Ferraço, gostaria que V. Ex.ª fizesse parte desta 

Comissão como presidente de honra e presidente da 

Casa.  

Faremos o encerramento da Comissão 

Especial dos 11,98%, com o objetivo cumprido, junto 

aos Senhores Deputados Sergio Majeski e Gilsinho 

Lopes.  

Concederemos a palavra a algumas pessoas 

que foram importantes no decorrer do trabalho 

realizado. 

A Comissão foi criada a partir do 

Requerimento n.º 135, no dia 12 de maio de 2015, 

assinado por todos os Senhores Deputados e 

devidamente publicado. 

Foi feito o ato de Resolução n.º 3.900, que 

criou a Comissão - composta pelos Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos, Gilsinho Lopes e 

Sérgio Majeski -, publicado no Diário Oficial.  

Durante toda a tramitação desta Comissão, 

ouvimos várias autoridades relacionadas ao processo. 

Ouvimos o doutor Rodrigo Rabello Vieira, como 

procurador do Estado, alguns servidores e o 

sindicato, além de termos ouvido servidores do 

IPAJM, que foi também importante para encontrar 

soluções e fazer aquilo que era necessário fazer, já 

que se discutia esse processo há muito tempo. Na 

verdade não tínhamos nem a relação de servidores 

que tinham direito e nem a relação de quanto cada 

servidor tinha direito. Assim, foi montada uma 

comissão de servidores da Assembleia Legislativa. 

Queremos também agradecer ao Fabiano 

Burock, secretário da gestão de pessoal da Casa, que 

prestou relevante serviço junto aos servidores para 

trazer as informações. 

O Instituo Jerônimo Monteiro, por meio do 

Paulo e do Bruno, prestou um serviço muito bom e 

rápido para que encontrássemos a solução.  

Evoluímos, depois de toda a movimentação, 

para a homologação feita ontem pelo desembargador 

Fábio Klein, dando, da parte da Comissão e da parte 

da Assembleia Legislativa, a finalização do processo. 

Isso significa dizer que todos os cálculos, toda a 

montagem de conversações e de composição resultou 

num documento assinado pelo presidente da Casa, 

pelo procurador-geral do Estado, pelo sindicato e 

pelo advogado, doutor Renato.  

Todos os senhores acompanharam este 

processo, que foi feito com muita transparência, com 

muita informação. Todo mundo tinha conhecimento das 

discussões, todo mundo usava a palavra. Não foi feito 

nada às escondidas, cassando o direito de ninguém de 

se manifestar. Foi abertamente, o máximo que 

pudemos fazer. 

Todos os servidores contribuíram muito, não 

só com a presença, como também com a discussão do 

processo. (Palmas) 

 Em resumo, contamos com várias pessoas e 

vários órgãos instituídos para que isso chegasse a um 

bom termo.  

Gostaria de ressalvar a participação do 

procurador do Estado, doutor Rodrigo, cuja 

participação e boa vontade em resolver este 

problema, que era um problema que já caminhava por 

muito tempo, foram importantíssimas.  

Também agradeço e elogio a participação do 

governador Paulo Hartung, que desde o início, 

quando eu e o Senhor Deputado Theodorico Ferraço 

estivemos com S. Ex.ª, se comprometeu a ajudar e 

ajudou, não criando nenhum obstáculo para que isso 
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chegasse neste ponto.  

Agradeço ao Instituto Jerônimo Monteiro, 

por meio do Paulo, que também está presente, que 

colaborou com toda a rapidez que pôde; e por meio 

do Bruno também, diretor do Instituto Jerônimo 

Monteiro. 

Agradeço também ao Sindicato, que nos 

acompanhou no dia a dia e fez toda a movimentação 

necessária. 

Digo a todos os servidores que foi muito 

importante a posição, a força e a determinação do 

Senhor Presidente desta Casa, o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, que foi firme, soube defender o 

Poder, teve iniciativa forte de, na hora que precisou, 

fazer o Poder se valer diante da sua demanda. Isso foi 

importante para que as coisas não caíssem de novo no 

esquecimento, no deixar para amanhã ou depois.  

Sabemos, particularmente, que S. Ex.ª teve 

até um aborrecimento muito grande no momento em 

que a coisa começou a querer retroceder. A firmeza 

que demonstrou, mesmo correndo o risco de 

atrapalhar sua relação política e administrativa, não 

deixou que a coisa morresse, e funcionou. 

 Para fechar o relatório, digo que a parte da 

Comissão que foi criada, a finalidade dela, chegou ao 

final. Com a homologação feita ontem, o sindicato 

abrirá a sala para fazer a adesão. São três mil e 

poucos servidores e tivemos o cuidado, também, de 

discutir isso com o desembargador. Ele concordou 

que, para não esperarmos até o último fazer a adesão, 

faremos um bloco de quinhentos. A cada quinhentas 

adesões já mandaremos para lá para ir preparando o 

alvará, para que um não fique esperando o último 

chegar.  

 Teremos sessenta dias, mas se nos primeiros 

dez dias já houver quinhentas pessoas, já 

mandaremos para lá e já vão preparando o alvará, 

fazendo a conferência, os valores. Estabelecemos um 

acordo que ajudará muito: quando a pessoa for fazer 

a adesão deixará o número da conta para não dar 

muito trabalho e não demorar muito, para que seja 

feito um alvará com vários nomes já mandando 

creditar na conta, porque isso facilita. Se formos 

fazer individual, tem que fazer um alvará para cada 

um e o trabalho disso é muito grande. A cada bloco 

que atingirmos enviaremos para lá e farão somente 

um alvará, já mandando creditar na conta. 

 Tivemos todo o cuidado de fazer que 

aconteça o mais rápido possível. Na discussão que 

tivemos nesta Casa, os servidores colocaram desde o 

início uma questão que sempre falávamos que 

iriamos discutir na hora certa. Quando foi necessário 

fazer essa discussão, logramos êxito no que os 

servidores queriam.  

Temos que agradecer com muita satisfação e 

até com elogio a atitude do doutor Renato, advogado 

do sindicato, que atendeu a demanda dos servidores 

no sentido de receber só dez por cento do valor da 

causa, que era o desejo dos servidores, embora 

pudesse atrasar mais isso se quisesse manter a 

discussão para receber os vinte por cento, porque 

tinha um contrato nesse valor. Aproveitamos para 

fazer essa homenagem ao doutor Renato, que por 

meio de seu escritório deu uma contribuição 

importante para que essa coisa pudesse ser resolvida. 

Graças a Deus foi conseguido esse sucesso na 

discussão dos honorários.  

 Há outra coisa que também foi muito bem 

feita pelo sindicato, pelo doutor Renato, e foi um 

ponto para o qual o doutor Renato abriu o olho na 

hora do acordo. Quando foi feito o acordo com a 

Procuradoria, o valor da decisão me parece que era 

cento e poucos milhões, e o sindicato e os servidores 

tiveram que ceder trinta por cento desse valor para 

fechar o acordo. É lógico que em um acordo você 

tem que fazer aquele encontro de negociação. Ele 

teve o cuidado de discutir e de inserir no acordo, no 

pré-acordo, um instituto de atualização do valor. 

Então, quando foi feito o acordo, eram setenta e dois 

milhões, e agora que está sendo fechado o acordo já 

está em quase cem milhões. Do acordo feito lá atrás, 

acabou que os servidores ganharam mais de vinte 

milhões nesse tempo. O dinheiro não ficou parado. 

Se não tivesse tido esse cuidado, o dinheiro hoje 

poderia ser somente o que foi combinado lá atrás. 

Esse também foi um ponto em que valeu muito a 

pena o trabalho da advocacia no cuidado com os 

direitos dos servidores. 

 Hoje o valor já está em quase cem milhões. 

Acabou que ficou quase o mesmo valor da sentença, 

que era em torno de cento e dois, cento e três 

milhões. Tivemos também esse sucesso e acabou que 

os dez por cento saíram de graça, porque o que 

acrescentou nesse período de correção cobriu mais 

que o dobro do valor que vai receber por seu 

trabalho.  

 Quero pedir permissão ao Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço. Combinamos, tanto que sem 

olhar pra S. Ex.ª já sei que concordou, em 

concedermos a palavra para algumas pessoas que 

seria importante falarem. Quero abrir dando dez 

minutos, no máximo, dez minutos. Poderíamos fazer 

até menos, cinco minutos, para que o presidente do 

sindicato se manifeste da tribuna. Exatamente cinco 

minutos, marcados. Já está contando. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Gostaria, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos antes de conceder a palavra, que prestássemos 

uma homenagem: que esta reunião fosse dedicada ao 

Zé Precão. (Palmas)  

Ele dizia sempre: Não quero morrer sem 

receber os 11,98%, mas a dona Amália e o senhor 

Artur vão receber por ele.  

Que Deus o abençoe. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quero informar, enquanto o 

Leandro Pereira Machado, o Lelê, vai se dirigindo à 

tribuna, que S. S.ª falará representando o sindicato e 
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depois concederemos a palavra a cada Senhor 

Deputado. Também concederemos a palavra ao 

doutor Renato, se quiser fazer uso da palavra.  

O sindicato falará representando todos os 

servidores. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Abrirei mão da fala, mas 

gostaria que essa Mesa pudesse contemplar um 

importante lutador, junto com presidente do 

sindicato, para que chegássemos a este resultado. 

Falo do presidente da Arsal, o nosso querido José 

Maria Pimenta. (Palmas)  

Penso que o Pimenta precisa de um lugar 

nessa Mesa, no lugar onde o Senhor Deputado 

Bruno Lamas sentou-se. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - O Pimenta é servidor e será 

representado pelo presidente do sindicato. Aqui 

não tem separação entre Arsal e sindicato. O 

sindicato representa todos os servidores. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA 

MACHADO - Boa tarde à Mesa. É uma honra, 

neste momento histórico, compor a Mesa com 

membros da Mesa Diretora e deputados e 

deputadas presentes. É inacreditável. Parece um 

sonho este momento que estamos hoje vivendo 

aqui.  

Agradeço a presença a tantos aposentados e 

aposentadas que saíram das suas casas para 

compartilharem este momento e que tanto nos 

impulsionaram nesta luta.  

Obrigado pela presença, servidoras, 

mulheres, que sempre foram linha de frente nesta 

luta. Nosso maior exército de enfrentamento nas 

demandas da categoria, sendo uma delas os 

11,98%, são as mulheres. (Palmas)  

Antes de agradecer a cada um e a cada 

uma, agradeço primeiro a Deus. É inacreditável 

este momento que estamos vivendo hoje.  

Agradeço à família do Zé Precão. Se tiver 

alguém presente que represente aqueles que - 

muitos não gostam desta palavra - como soldados, 

tombaram na caminhada...  

Sei que é notícia triste, mas não podemos 

deixar de enaltecer nosso colega Franklin, que 

tristemente também sofreu um acidente ontem e 

não está entre nós. Sugiro, ao fim da reunião, um 

minuto de silêncio em favor do Franklin, por favor. 

Agradeço ao nosso Presidente, Theodorico 

Ferraço, que desde quando assumiu a presidência 

desta Casa, e antes mesmo, pegou os servidores 

pelo braço, e hoje estamos neste plenário, como diz 

Roberto Carlos, da sua terra, vivendo este momento 

lindo. 

Ao Presidente da Comissão Especial, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que junto 

com outros membros da Comissão Especial, como 

o Deputado Sergio Majeski, a Deputada Luzia 

Toledo, que foi pioneira na Comissão Especial, 

quando conseguimos encontrar a conta correta, a 

equação para chegarmos à exatidão dos 11.98%; o 

Deputado Nunes, presidente da CUT, à época. 

Estamos ocupando o plenário, hoje, de forma 

pacífica, deputado. Agradecemos também ao 

Deputado Doutor Hércules, que sempre fez 

pronunciamentos também em defesa da nossa 

categoria, nessa luta que agora está chegando ao 

fim. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - Lelê, 

só para lembrarmos do ex-deputado José 

Esmerado, que sempre brigou, sempre falou neste 

plenário também. 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO - 
Obrigado por antecipar a nossa fala. Íamos 

enaltecer o ex-deputado José Esmeraldo. 

Pedimos ao Deputado Luiz Durão que ficasse e S. 

Ex.ª pediu que o representássemos aqui, pois está 

com problemas na voz. 

Agradecemos também às Deputadas Raquel Lessa 

e Eliana Dadalto, que vieram e somaram junto com 

todos os deputados e sempre nos defenderam, 

principalmente nesta causa. Enfim, agradecemos a 

todos. 

Agradecemos ao governador Paulo Hartung que, 

por intermédio do procurador-geral Rodrigo 

Rabello, foi uma pessoa muito solícita e gentil 

nesse acordo, que foi publicado na data de hoje. 

 Não posso me esquecer do nosso 

advogado, doutor Renato Miranda. São dez anos de 

ombro a ombro sofrendo e celebrando juntos. 

Não posso me esquecer do Deputado Bruno 

Lamas, que está atrás do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, e eu não o tinha visto. Só tenho que 

agradecer. Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Encerrado o tempo.  

Estabeleceremos o prazo de três minutos, já 

que há vários oradores querendo falar.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Boa tarde! É uma honra estar na Assembleia 

justamente neste momento. Esse é o meu primeiro 

mandato. Estou há um ano e oito meses nesta Casa 

e sei que essa luta vem de longe. Como 

mencionado pelo Leandro; a Senhora Deputada 

Luzia Toledo e outros que já não estão mais nesta 

Casa, essa luta vem de longa data. Mas no ano 

passado o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 
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teve a iniciativa de formar a Comissão dos 11.98%, 

da qual me orgulho de fazer parte. 

Parabenizo a luta de todos os outros 

deputados. Como foi dito, os trinta deputados que 

sempre apoiaram essa causa; a luta do sindicato, e, 

principalmente, de vocês que sempre acreditaram 

que um dia isso aconteceria. 

Muitas vezes vi funcionários chorando, 

desacreditados. Aqueles que já partiram sem 

conseguir receber, como foi dito aqui. Um dia, em 

outro plenário, numa reunião, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos queria fazer um rodízio na 

presidência. Acho que os senhores se lembram 

dessa história de que S. Ex.ª queria passar a 

presidência para o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, e depois de três meses passaria para mim. 

Disse a S. Ex.ª que quando chegasse esse momento 

a minha função seria só de organizar o churrasco, 

porque vocês já teriam recebido. Nem precisou 

fazer o rodízio.  

Se Deus quiser, efetivamente, vocês 

receberão. É mais do que merecedor, porque é um 

direito e direito não deveria ser discutido por um 

tempo tão arrastado quanto esse. Parabéns! Que 

saia realmente esse dinheiro muito rápido na conta 

de vocês e que todos façam um bom proveito. 

Obrigado pela confiança. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, vice-presidente 

desta Comissão.  

Enquanto isso, justifico a ausência do 

Senhor Deputado Luiz Durão, que está meio febril 

e disse que os servidores o considerassem presente 

e que também está muito satisfeito pelo final feliz. 

(Pausa)  

Já que o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

não está presente, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Raquel Lessa.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, não iria me pronunciar, mas, em nome 

do Pimenta e do Lelê, carinhosamente, saúdo todos 

os funcionários.  

Tenho uma história para contar. Quando 

cheguei a esta Casa, havia um ano, procurei o 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço - não sei se 

S. Ex.ª se lembra disso - e disse: Ferraço, estou 

com muita pena do Zé, aquele senhor que fica todo 

o dia com avental, na Assembleia, e quando eu 

chegava me cumprimentava com um bom-dia, 

sempre feliz. Ele estava buscando a causa, mas 

sempre feliz. E disse para o Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço para resolvermos esse 

problema, porque é triste a pessoa estar ali, todos 

os dias, procurando resolver um problema que tem 

direito. O Senhor Presidente Theodorico Ferraço 

me disse que estava tentando resolvê-lo e me 

explicou bem o caso. 

  

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - V. Ex.ª me permite, só para colaborar. 

Acho que V. Ex.ª estava preocupada porque ele 

andava com um chifre na cabeça. 

  

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - (Risos) 
Também, coitadinho. Agora, essa história terminou 

com um final feliz. Parabéns aos senhores! 

Parabéns pela luta, pela garra, pela coragem e pela 

determinação. Que Deus abençoe todos e que 

sejam felizes. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Eliana Dadalto.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Boa tarde! Serei bem rápida. Parabenizo todos. 

Que bom! Estou feliz ao vê-los felizes. Esta 

deputada e a Senhora Deputada Raquel Lessa 

chegamos nesta Casa no ano passado. Zé Precão, 

como o conhecemos, era uma figura extraordinária, 

apesar de sua luta e a dos senhores, ele era um 

representante de todos e lutava sempre junto com 

todos os servidores desta Casa.  

Parabéns a todos e que possam usufruir 

desse recurso que agora será debitado nas suas 

contas de forma que possam viver com muita paz 

no coração. Um abraço a todos! Muito obrigada! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Luzia Toledo.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Quero manifestar minha alegria e satisfação. 

Estava amarrada uma coisa dentro do nosso 

coração. Houve um momento que não conseguia 

olhar para vocês e passava de lado. Depois que 

conseguimos fazer a averiguação de todos os 

cálculos, o processo parou, emperrou. Dávamos 

um passo para frente e outro para trás. A atmosfera 

desta Assembleia, com aquela música fúnebre... 

Estou no quarto mandato, imaginem por quanto 

tempo ouvimos aquela música. 

Quero dizer aos senhores, com toda minha 

simplicidade, com toda minha emoção, que esta 

data é histórica, que houve contribuição de 

absolutamente todos. Lembro-me da dor do ex-

deputado Elcio Alvares, que assinou aquele 

documento, que todos os senhores deputados 

daquele período assinamos, e não conseguimos ver 

o resultado daquela assinatura, inclusive a do ex-

deputado Elcio Alvares. Por isso, S. Ex.ª ficou 

desesperado porque não pode cumprir a palavra 
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que empenhara.  

Não falarei dos membros da Mesa, mas sim 

do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e do 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço. Daremos 

os parabéns ao Senhor Presidente Theodorico 

Ferraço, quem torna esta Casa democrática. É um 

Presidente que ouve e conversa com todos, na 

maioria das vezes, no mesmo tom. É bom demais 

sentirmos segurança naquela figura maior, que é o 

nosso Presidente. Da mesma forma, não vou dizer 

que é com a mesma calma porque os senhores já 

viram como S. Ex.ª reagiu agora com o José Maria 

Pimenta e com o Senhor Deputado Freitas. Mas o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos é dessas 

pessoas que faz falta. Quando S. Ex.ª não está à 

Mesa, fico procurando porque S. Ex.ª faz uma 

enorme diferença e fez uma enorme diferença 

agora com esta Comissão. Parabéns. Os senhores 

acreditaram. Foi um novo momento. 

 Neste momento, agradeço a Deus porque 

Ele nos ajudou e esteve do nosso lado. Gente, o 

Lelê - Leandro Pereira Machado - ter aguentado o 

que ele aguentou! Só nós sabemos o que ele 

aguentou nesta Casa e nestes corredores. Lelê, 

meus parabéns. Ontem postei isso no Facebook. 

Doutor Renato Bertola Miranda, sua calma e esse 

seu jeito tranquilo ajudaram demais.  

       Foram várias Comissões, mas parabenizo a 

última Comissão.  

Não posso falar mais nada. Um beijo no 

coração e que Deus os abençoe. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Olá 

pessoal, boa tarde! Boa tarde! Sou um privilegiado 

de participar. Ajudei pouquinho, mas torci muito. 

Aproveito esta oportunidade para dizer que aprendi 

muito com os grandes líderes desse processo, com 

aqueles que ajudaram desde o início, que 

colocaram ordem na Casa e o equilíbrio necessário, 

como fez o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

porque o grande objetivo era beneficiar vocês.  

Para comemorar direi o que sempre digo 

quando inicio os meus pronunciamentos: boa tarde 

aos capixabas, aos meus colegas Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas e especialmente 

aos servidores da Assembleia Legislativa pelo 

carinho com que nos recebem. Sou admirador do 

trabalho de vocês. Todos agem com muita boa 

vontade para tudo que precisamos fazer.  

Para finalizar, digo que sou um felizardo de 

participar aos quarenta e nove minutos do segundo 

tempo e ver esse sorriso no semblante dos 

senhores. Parabéns ao Lelê, em nome de todos os 

servidores. Que Deus abençoe a vida e a família de 

todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules.  

Não estou esquecendo a Senhora Deputada 

Janete de Sá, mas S. Ex.ª chegou depois e estou 

fazendo justiça, concedendo a palavra de acordo 

com quem estava presente.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas S. 

Ex.ª não disse que eu estava em uma reunião com 

os auditores fiscais. Como não tenho clone... 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, se V. Ex.ª 

quiser ceder a palavra para a Senhora Deputada 

Janete de Sá, faço isso com muito prazer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Não. Aqui é igual ao 

inglês: tudo é na justiça. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Também quero fazer parte deste momento de 

alegria. Já lembrei que - falei isso com o Lelê - o 

Deputado que mais cobrou isso não está aqui hoje: 

Senhor Deputado José Esmeraldo. Ele não 

esquecia nunca e sempre cobrava isso. Eu também 

cobrava isso algumas vezes, mas, na verdade, o 

capitão dessa nau é o nosso Presidente, o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos que pegou com 

garra... 

Não posso deixar no esquecimento o nosso 

colega e ex-deputado Paulo Roberto, ainda Chefe 

da Casa Civil, que pavimentou também; Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, esse caminho com o 

Governador Paulo Hartung para que chegássemos 

a este momento.  

 A Senhora Deputada Luzia Toledo falou 

isso, mas quero lembrar que, às vezes, íamos 

dormir e ouvíamos aquela marcha fúnebre. Foi 

muito bom aquilo porque incomodava. Se não 

incomodar, ficamos no mesmo lugar. Não tenho 

saudade da marcha fúnebre porque este momento é 

muito mais sublime e muito mais importante do 

que a marcha fúnebre.  

 Lembro-me também do Zé Precão. 

Acompanhei-o na enfermaria e na UTI. Ele saiu da 

enfermaria e voltou para a UTI. Acompanhei os 

últimos minutos de vida do Zé Precão, que é o 

nosso símbolo nesta Casa.  

Confesso a todos os senhores que teve 

momentos que achei que este dia não chegaria, mas 

chegou graças a Deus; a esses baluartes, 

especialmente, o Senhor Presidente e o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos; ao Paulo Roberto 

da Casa Civil e ao Governador Paulo Hartung, que 
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também faz parte dessa luta.  

Parabenizo todos e desejo muitas 

felicidades. Que os senhores concretizem os seus 

sonhos com esse dinheiro que já era de vocês há 

muito tempo e que todos receberam, mas  que 

haviam esquecido da Assembleia. Felizmente, 

graças a esses senhores baluartes, hoje, fazemos 

justiça. Muito obrigado e um abraço a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Nunes. 

 

 O SR. NUNES - (PT) - Boa tarde a todos e 

a todas. Primeiramente, registro a alegria de estar 

hoje nesta Casa com vocês. Para mim, é um 

privilégio. Na realidade, houve um momento lá 

atrás em que participei diretamente de um 

movimento que vocês fizeram e que foi 

fundamental para que pudéssemos sensibilizar a 

todos desse direito que vocês já vinham 

reivindicando desde 2004.  

Em 2011 estivemos nesta Casa, como bem 

disse nosso presidente, na tentativa de sensibilizar 

os Senhores Deputados, quando chegamos a 

ocupar o plenário junto com vocês. Agora também, 

de forma muito mais tranquila, estando aqui no 

plenário para usufruirmos de toda essa luta que 

vocês travaram lá atrás. Registro nossa alegria e, 

sem sobra de dúvida, houve duas pessoas 

fundamentais nesse processo. 

Uma foi nosso presidente, o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, que teve uma 

postura muito firme e convicta do que estava 

fazendo, ou seja, fazer com que, de fato, vocês 

fossem contemplados por aquele direito que vocês 

já vinham reivindicando há muito tempo. 

 Outra pessoa é nosso amigo Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que em nenhum 

momento fez politicagem com relação a esse 

direito de vocês. Somos testemunhas vivas disso. 

Acho que ele merece todo nosso respeito por ter 

conduzido todo o processo dessa forma. Então, 

parabenizo o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, todos e todas pela conquista desse direito, 

pois sem luta não existe conquista. Um abraço a 

todos. Fiquem com Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Janete de Sá, minha brava 

companheira de CPI.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sou 

guerreira como você.  

Cumprimento a todos e todas. Não estamos 

aqui para angariar de vocês prestígio, carinho ou 

voto, porque o carinho e o trabalho nós temos. Mas 

estamos aqui exatamente por respeitarmos muito 

vocês e para sermos solidários com essa vitória 

grandiosa e merecedora. Vitória que vem tardia, 

mas que vem em tempo de encontrar muitos ainda 

com vida para poder desfrutar desse direito - que 

sempre foi de vocês e que foi subtraído durante 

todos esses anos -. Compartilhamos com vocês este 

momento que é de alegria, porque também 

compartilhamos dos momentos de sofrimento.  

Estou na Assembleia Legislativa, como 

vocês sabem, desde 2002. Muitos conhecem, 

muitos são antigos.  Eu, que venho do movimento 

sindical, que sou uma sindicalista, venho 

acompanhando, desde 2002. Logo que cheguei me 

compadeci do problema, e desde 2002 vimos 

trabalhando neste sentido.  

Lembro-me bem de um período em que 

alguns dos colegas de vocês, alguns dos 

profissionais daqui eram discriminados, ficavam 

encurralados e eram perseguidos por conta dessa 

luta. Quero lembrar aqui o nome de alguns: um é 

do Leandro Pereira Machado, a quem chamo de 

Lelê; o outro é o da Denise Miranda Medici, que 

chorava pelos cantos, desesperada; o outro era o da 

Mônica, que também brigava por esse direito desde 

a Arsal. O Zé Precão também era tido como louco 

e folclórico, porque lutava pelo interesse que era de 

todos vocês. Pimenta também sempre esteve junto 

de vocês na Arsal, e mesmo antes, brigando por um 

direito.  

Houve um momento, em 2006, em que o 

Lelê e a Denise estavam sendo tão discriminados e 

perseguidos, que eu negociei e combinei com a 

administração que eles ficassem à disposição do 

meu gabinete, pois eles não tinham lugar para 

trabalhar na Assembleia. Eles eram jogados de um 

local para o outro para desmotivá-los da luta que 

estavam empenhados em fazer. Mas eles não 

desistiram.  

Daquele ingresso do Lelê e da Denise na 

minha sala, surgiu o embrião, a sementinha da 

formação do sindicato. Como sindicalista, falei 

para o Lelê: a associação é importante para as 

questões sociais, mas só conseguirão vitória 

quando tiverem unidos e organizados num 

sindicato. Aí formamos. Os documentos foram 

feitos na minha sala, formamos o sindicato e hoje 

vocês estão vendo a vitória da união. Falo lá fora, 

na iniciativa privada, somos trabalhadores, mas os 

servidores, unidos, determinados, e com deputados 

também determinados na garantia desse direito, 

hoje vocês podem desfrutar dessa vitória. 

Quero compartilhar essa fala fazendo referência a 

algumas pessoas que foram importantes: Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, Presidente desta 

Casa; Elcio Alvares, que incorporou o 11,98% e 

ajudou na conquista dessa vitória; José Esmeraldo; 

Gilsinho Lopes que também lutou muito; Luzia 
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Toledo; Paulo Roberto e, não poderia deixar de 

dizer, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, com 

sua determinação. Quando vi S. Ex.ª entrar nessa 

história, sabia que chegaríamos à vitória. Nunca 

tive dúvida disso, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. Falei com V. Ex.ª e falei com as pessoas: 

agora dará certo porque Enivaldo não sossegará 

enquanto essa conquista não vier! E hoje podemos 

desfrutar dela.  

Quero que este momento seja dedicado a este 

companheiro, a todos que lutaram e ao nosso 

dedicado, querido, e folclórico guerreiro: Zé 

Precão! Que lá no céu, com certeza, está se 

confraternizando conosco neste momento 

grandioso dos servidores da Assembleia 

Legislativa. Um beijo no coração e vamos à luta! 

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O Senhor Deputado Doutor 

Hércules falou em nome do Senhor Deputado José 

Esmeraldo. Peço ao Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto que fale em nome do Senhor 

Deputado Luiz Durão, que não pôde estar presente. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - (PEN) 

- Parabenizo todos os servidores, esta Casa não 

funcionou sem a ajuda de vocês. 

O que está sendo feito hoje, nesta Casa, é justiça. 

Está sendo devolvido a vocês. Lembro-me do José 

Carlos de Almeida no meu primeiro mandato. 

Todo dia que eu chegava ele dizia: deputado, ajuda 

a gente! José Carlos se aposentou e hoje está 

sentado neste plenário. É uma honra tê-lo presente. 

Em nome de todos os servidores e em nome do 

José Carlos parabenizo vocês por essa justiça que 

foi feita, o recebimento dos 11,98%.  

Em nome do Senhor Deputado Luiz Durão, que 

esteve nesta Casa no outro mandato e está conosco 

neste também, parabenizo vocês. Que usem esse 

dinheiro com discernimento, sabedoria, sempre 

para uma boa causa. Cada um já tem seu plano, 

seus sonho, já pensou nisso durante esse período 

todo. Pagar sua casa; seu carro; sua viagem; mas 

que use com sabedoria e que traga frutos à vida de 

vocês. Que seja causa de iluminação na vida de 

todos, parabéns! 

Parabéns ao Gildo Gomes, que ajudou bastante, e a 

todos os deputados. Se não tivesse a união dos 

trinta deputados, da Casa Civil, como foi falado, do 

governador também, o incentivo de cada um, não 

sairia. Mas, hoje foi o marco, pelo Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que fez a comissão, 

com o apoio dos parlamentares, com o apoio de 

todos os deputados, a justiça foi feita. Estão de 

parabéns!  

Parabéns a todos que ajudaram o crescimento desta 

Casa ao longo de muitos anos, desde a velha 

Assembleia. Depois passamos para este prédio 

novo e vocês ajudaram a construir o Parlamento 

capixaba, nos auxiliando, auxiliando os nossos 

trabalhos, as nossas comissões, e hoje está sendo 

feita justiça.  

Parabéns a todos, um beijo no coração e bom uso 

do dinheiro! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Informo aos senhores servidores 

que esta Comissão foi criada com a assinatura do 

Senhor Deputado Bruno Lamas, Eliana Dadalto, 

Raquel Lessa, Nunes, Sergio Majeski, Euclério 

Sampaio, Doutor Hércules, Cacau Lorenzoni, 

Gildevan Fernandes e Padre Honório. É lógico que 

não pegamos outras assinaturas porque só 

precisávamos de dez, com a minha, onze. Mas 

todos os Senhores Deputados mostraram, durante 

todo o processo, interesse de ajudar e de participar 

desta Comissão. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 

Obrigado, Senhor Presidente.  

 Parabenizo os servidores que estão 

recebendo esse direito. Aí percebemos como é 

importante o sindicato. Se não estivessem 

sindicalizados, se o sindicato não abraçasse essa 

causa e enfrentasse os momentos iniciais, 

dificilmente, praticamente impossível, vocês 

estariam aqui. Se cada um entrasse na Justiça 

isoladamente, jamais chegaríamos a este ponto.  

 Parabéns ao sindicato da categoria pela 

conquista! Que vocês valorizem essa entidade tão 

importante. Que Deus lhes dê saúde e que façam 

um bom proveito desse dinheiro. 

 O Pimenta estava falando comigo que a 

primeira ação será entregar o dízimo à igreja, à 

paróquia dele. Um abraço, Pimenta. Que Deus 

abençoe todos. Parabéns a vocês todos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Gostaria de pedir a alguém 

do sindicato que escolhesse três servidores. Vamos 

permitir que três servidores falem, antes de 

encerrar, por três minutos. Timos o hábito de 

sempre permitir que os servidores falem. Vamos 

escolher um aposentado e, dentre os efetivos, um 

de mais idade e um mais novo, para representarem 

os servidores. 

 Concedo a palavra ao senhor Renato 

Bertola Miranda, pessoa importante nesse 

processo, pela compreensão e pelo trabalho 

eficiente de conseguir chegar ao fim dessa ação.  

 

 O SR. RENATO BERTOLA MIRANDA 

- Boa-tarde a todos! Boa-tarde, Senhor Presidente! 

Todo mundo já agradeceu e já falou da importância 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 77 

da Mesa Diretora e dos deputados na condução 

desse processo. Esse foi um processo atípico para 

meu escritório. Foi um processo político-jurídico. 

Se não fosse a força política, a vontade dos 

deputados, que vou cumprimentar e agradecer nas 

pessoas do Senhor Presidente Theodorico Ferraço 

e do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, para 

não deixar de falar de nenhum deles, vou 

cumprimentar só em nome dos dois. Tivemos a 

importância muito grande do apoio do Tribunal de 

Justiça.  

Na nossa luta, tivemos reuniões com quatro 

presidentes diferentes e, agora, nosso 

desembargador-relator conseguiu conciliar os 

interesses do sindicato, os interesses de vocês, 

servidores, e o interesse do Estado, e conseguimos 

culminar com esse acordo, o que será muito 

benéfico a todos. Temos que agradecer também ao 

Governo do Estado, que resolveu fazer um acordo 

e por fim a essa luta que vinha desde 2004. O 

Governador Paulo Hartung autorizou o procurador-

geral a celebrar esse acordo, e aproveitamos para 

agradecê-los.  

 Quero registrar também, rapidamente, a 

ajuda de alguns servidores que atuaram com nosso 

escritório para conseguir fechar esse acordo: os 

senhores José Arimathéa Campos Gomes, Fabiano 

Burock Freicho e Monica Passos de Abreu, do 

Recursos Humanos, pessoas que ajudaram muito. 

Sem eles não tinha cálculo, não tinha acordo, não 

tinha nada. Precisamos enaltecer a atuação dos três.  

 Agradeço ao Leandro e o parabenizo 

porque acho que a conduta do sindicato, a forma 

como vem conduzindo hoje mostra que existe uma 

forma diferente de se discutir os interesses dos 

servidores. Ele consegue ser duro, mas com 

educação, consegue ter uma discussão contínua e 

chegar a um resultado comum. Isso é muito 

importante. Por isso o parabenizo. Parabenizo 

também todos os senhores e senhoras que são os 

verdadeiros vencedores dessa batalha. Fomos 

somente alguns peões que tivemos que nos 

movimentar para que conseguissem ganhar isso.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 

se lembrou muito da marcha fúnebre tocando. 

Então, terminarei parabenizando-o e lembrando-lhe 

de outra música: Agora vai, com jeito vai... Muito 

obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) -  Registro, com muita 

satisfação, a chegada do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, secretário da Casa Civil, ao 

plenário para prestigiar a nossa reunião. Convido-o 

para que tome assento à Mesa.  

Concedo a palavra ao senhor Paulo Renato, 

do IPAJM, pois foi uma pessoa importante como 

servidor, mas também por ajudar a acelerar esse 

processo. 

 

O SR. PAULO RENATO DA CUNHA 

PEREIRA - Boa tarde a todos e a todas. Em 

primeiro lugar, agradeço a Deus este momento. 

Quando se coloca Deus no começo, no final a 

vitória é certa.  

Agradeço aos deputados que lutaram 

bastante por esta vitória, aos heróis Lelê e Gildo, 

ao Zé Precão, nosso amigo que está lá de cima 

torcendo por nós. 

Sou ex-servidor da Casa e estou diretor do 

IPAJM. Fizemos aquilo que foi possível dentro do 

tempo recorde. Algo que poderia ter sido feito em 

um mês, o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

queria que fosse feito em um dia. E assim foi feito, 

porque era interesse nosso. Chegamos nessa 

vitória. 

Quero dizer a cada um de vocês que a luta 

é para quem acredita. Muitos estavam descrentes, 

muitos falavam que o Paulo Hartung não iria 

pagar. Falei que o Paulo Hartung pagaria. Temos 

que acreditar. Só vence quem acredita. Estamos à 

disposição no IPAJM. Mudamos para a Avenida 

Cezar Hilal. As portas do IPAJM estão abertas para 

o que precisarem, para o que depender. Muito 

obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Passarei a palavra para o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, vice-presidente 

da Comissão. Os servidores e todos nós sabemos 

da importância do trabalho de S. Ex.ª na Comissão, 

inclusive, junto com o Paulo Roberto, chefe da 

Casa Civil à época. Aquela interlocução entre o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes e a Casa Civil foi 

fundamental, gerando aquele projeto do Governo 

do Estado que tivemos que aprovar aqui. Foi o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes que tratou da 

tramitação daquele projeto, obtendo êxito com a 

Casa Civil, viabilizando aquele projeto para que 

chegássemos a esse final feliz. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, nosso vice-presidente. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 
Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, em sua 

pessoa, cumprimento todos os integrantes da Mesa. 

Cumprimento os servidores que lutaram de pé. 

Tivemos várias baixas. Estou olhando o a foto do 

meu querido Zé Precão. Que saudade de todos os 

dias ao chegar à garagem ver o Zé Precão com sua 

faixa em seu corpo! Hoje ele está lá no céu vendo a 

felicidade daqueles que aqui estão. 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

estava em meu gabinete atendendo e vi todas as 

falas nesta Casa; falas de quem ajudaram neste 

processo, os Senhores Deputados, a Casa Civil, a 
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PGE, o advogado, o Sindicato e os servidores; 

todos vocês estão de parabéns e o nosso Presidente 

Theodorico Ferraço. 

Quero fazer um agradecimento especial ao 

Fabio Clem, com quem estivemos na Diretoria do 

Sindicato, quem nos deu a palavra e garantiu; 

agradeço ao Doutor Rodrigo Rabello, porque foi 

um gentleman. Mesmo com toda aquela atitude do 

Doutor Érico de chegar, de protelar, de cobrar 

determinadas situações que não achávamos 

cabíveis, Doutor Rodrigo foi importantíssimo. 

Só tenho a dizer que estou muito feliz pelo 

reconhecimento do direito de vocês, que são 

dignos merecedores desta honraria.  

Meu deputado federal, meu diplomata e 

querido amigo, secretário-chefe da Casa Civil, Zé 

Carlinhos, Deus te abençoe em sua caminhada, 

pode contar com esta Casa, que gosta tanto de V. 

Ex.ª e lhe tem carinho e respeito especial. V. Ex.ª 

terá todo carinho dos deputados, pois queremos ver 

este governo seguir em frente; queremos que siga 

sua missão, que consiga conciliar alguns entraves 

que ficaram na relação com o nosso querido Paulo 

Roberto, mas pode ter certeza, se depender deste 

Deputado, estarei sempre à disposição da Casa 

Civil para lhe auxiliar e para votarmos os projetos 

do governo.  

Muito obrigado e que Deus abençoe os 

senhores! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) -  Concederia a palavra ao 

Doutor José Arimatéia Campos Gomes, que foi 

muito importante neste procedimento. Mas ele não 

se encontra presente. 

Aproveito para agradecer, rapidamente, aos 

servidores da Comissão Especial que trabalharam 

com afinco e dedicação neste processo. Peço que o 

Departamento Pessoal da Assembleia Legislativa 

registre em suas fichas funcionais os elogios da 

Comissão aos servidores Miguel Pedro Amm 

Filho, Ana Cristina Oliveira Passos, Vera Taddei e 

Josiane Favarato. Eles prestaram assessoria à 

Comissão com muita eficiência e competência, 

inclusive para a convocação desta reunião de hoje, 

feita ontem a partir de 4h da tarde; assinei os 

convites às 10h da noite para que a reunião pudesse 

acontecer. Faço esse agradecimento pedindo que 

seja registrada a eficiência dos servidores desta 

Casa em suas fichas funcionais. 

Agradeço também ao diretor da Casa Paulo 

Marcos, a eficiência e a ajuda prestada; à sua 

assessora Tatiana Almeida, que também ajudou 

muito nesta Comissão; ao Fabiano Burock Freicho, 

que não está presente, porque seu pai faleceu 

ontem, mas que foi também importante para que 

nossos trabalhos pudessem conseguir bastante 

êxito.  

Agradeço a todos os servidores que 

estiveram envolvidos neste processo, colaborando, 

prestando serviço. Não tivemos nenhuma 

dificuldade para trabalhar neste processo, em face 

da colaboração de todos servidores. 

Não tem mais nenhum Senhor Deputado 

presente para fazer uso da palavra? 

Tivemos a ideia que falariam três 

servidores, mas apareceram quatro. O Senhor 

Deputado Nunes sugeriu que ouvíssemos o 

servidor Gildo Gomes. Façamos o seguinte, dois 

minutos cada um para dar tempo de ouvirmos os 

quatro. Conheço bem o meu gado, se deixar fala a 

tarde toda. 

Com a palavra o Senhor Gildo Gomes. 

 

 O SR. GILDO GOMES - Aproveito para 

gradecer à Mesa na pessoa de um deputado, o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, para ganhar 

tempo. Mando um abraço ao secretário Zé 

Carlinhos, de coração, e agradeço aos servidores. E 

agradeço a Deus essa vitória, sem Ele não 

chegaríamos aqui.  

 Faço um registro muito importante do 

quanto custou essa vitória. Zé Precão tombou pelo 

meio do caminho, aparentemente foi internado com 

uma doença simples, a diabetes, e acabou perdendo 

a pontinha do dedo, o pé, a perna e a vida. Os 

momentos que antecederam foram muito tensos, 

chegando ao ponto de, politicamente, quase o 

presidente desta Casa romper com o governador. 

Quase enfartarmos e o Zé perdeu a vida. 

  E antecedendo a isso, foi lembrada aqui, 

uma ocupação deste Plenário pelos seus líderes, 

época em que o Senhor Deputado Nunes ainda era 

presidente da CUT. E os servidores acompanharam 

os líderes do sindicato. Quero parabenizar vocês, 

pois se não estivessem nos acompanhando, não 

teríamos hoje essa reunião,convidada, para 

elaborar essa vitória.  

 Fui processado e vários servidores foram 

processados. Quero agradecer, porque nossa ação 

foi tão forte que derrubou o inexperiente presidente 

da época, um jovem, e entrou um experiente 

presidente que deu o maior exemplo de democracia 

e uniu esta Casa: o Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço. S. Ex.ª arquivou todos os processos, 

porque eram injustos, era uma perseguição e o 

direito era justo. Ele reconhecia isso!  

 É uma pena contar uma história tão grande 

em tão pouco tempo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Muito bem.  

 Vamos fazer o seguinte: já encerrou seu 

prazo, mas no dia em que o primeiro servidor 

receber, já combinamos com os deputados, 

faremos uma sessão especial para comemorar. 
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Todos terão tempo para falar, todos os servidores 

poderão falar. Faremos uma sessão de quatro horas 

para todo mundo se manifestar. Hoje, estamos 

fazendo uma sessão mais enxuta porque estamos 

com tudo certo para terminar. Mas não terminou 

ainda. Só confio na hora em que o dinheiro estiver 

na conta. Vamos trabalhar nesse raciocínio.  

 A dona Inácia, sugestão da Senhora 

Deputada Janete de Sá, está afônica, com medo de 

falar e não falará hoje. Na outra sessão, falará, 

podem ir se preparando.  

Concedo a palavra para Denise Miranda 

Medici.  

   

 A SR.ª DENISE MIRANDA MEDICI - 

Boa-tarde, Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas.  

 Venho agradecer, como servidora, a todos 

vocês. E venho agradecer mais ainda aos 

aposentados porque eles são pessoas que quando 

chamamos, estão aqui. Faça chuva, faça sol, estão 

sempre presentes em reuniões do sindicato. Isso é 

uma questão de responsabilidade e de querer lutar 

pelos seus direitos. Acredito que os servidores 

efetivos devem aprender um pouquinho sobre isso. 

Alguns deixam muito a desejar em relação a vir a 

uma reunião do sindicato.  

 Espero, também, que todos os servidores, 

agora que foi resolvido o problema dos 11,98%, 

não deixem de participar do sindicato. Há um 

ditado que diz que a união faz a força. Se formos 

unidos, conseguiremos tudo que é possível.  

 Acredito também que esta Mesa nos deu 

muita abertura. Foi uma conversa maravilhosa, 

reconhecendo os direitos do servidor, que ainda 

não acabaram. Viu, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos? Tem muita demanda ainda para resolver. 

Mas agradeço a V.EX.ª, ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço e a todos os deputados que 

deram esse apoio maravilhoso aos servidores da 

Assembleia Legislativa, que sempre são 

esquecidos. Agradeço a vocês.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Lembrei-me agora de 

quando era prefeito. Fui inaugurar uma rua para a 

comunidade, mas ao invés de me agradecerem, dar 

um bolo, pediram para fazer um jardim. Falei: 

Estou inaugurando a rua, já estão pedindo outra 

coisa? É igual aqui, estamos comunicando um 

negócio de doze anos, mas já tem mais demanda.  

 Concedo a palavra ao servidor José 

Adalberto Oliveira, aposentado.  

 

O SR. JOSÉ ADALBERTO OLIVEIRA 

- Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, presidente da Mesa diretora dos trabalhos 

neste instante, ilustres parlamentares que 

ornamentam a digníssima Mesa, que conduz à 

conclusão desse grande trabalho que foi realizado 

em favor dos funcionários. Falo como funcionário 

aposentado. Lembro-me muito bem da Assembleia 

com sede no centro da cidade.  

Quando entrei na Assembleia, fui 

funcionário número vinte e seis. Tínhamos vinte e 

quatro deputados e vinte e seis funcionários. 

Trabalhávamos com as máquinas Hamilton ainda, 

aquela maquinazinha de datilografia e fazíamos 

todo o trabalho da Assembleia. Lutamos, entramos 

na Assembleia por concurso, somos funcionários 

concursados e trabalhamos até completar os trinta e 

cinco anos de trabalho, quando fomos aposentados.  

Estamos acompanhando o trabalho dessa 

Comissão e admirando quão empenho desses 

senhores deputados e do sindicato para que fosse 

reconhecido o nosso direito.  

Quando entrei na Assembleia, as pessoas 

achavam que os funcionários entravam por 

indicação dos deputados. Meu pai foi deputado, foi 

presidente da Assembleia, José Rodrigues de 

Oliveira, o Zezinho, de Alegre. Foi prefeito de 

Alegre e deputado por três mandatos. Mas só entrei 

na Assembleia depois que meu pai saiu da 

presidência. Ele saiu da presidência e no outro ano 

entrei na Assembleia. Então, não entrei aqui por 

paternalismo nem por nada. Entrei como 

funcionário interino, depois fiz o concurso e hoje 

fico feliz de encontrar um monte de companheiros 

com quem convivi, grande parte dos funcionários 

que estão aqui.  

Vemos o resultado que foi conseguido 

graças ao esforço das pessoas que estão neste 

instante ocupando esta Mesa e outros que, por 

motivos alheios à vontade, não estão presentes. 

Agradeço e digo que, desde o início dessa batalha, 

acreditávamos nisso, porque grande fé nós temos 

em Deus. Deus é justo e a justiça foi feita aos 

nossos funcionários.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

senhor José Albino da Costa.  

 

O SR. JOSÉ ALBINO DA COSTA - 
Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, não vou 

agradecê-lo porque vai demorar. Agradeço ao 

Presidente Theodorico Ferraço e a Deus, por ter 

colocado o Theodorico Ferraço nesta Casa como 

presidente.  

Como o Gildo estava falando, fomos 

processados. Estávamos sujeito a pegar uma pena 

devido a um ditador que havia antes do Theodorico 

Ferraço, que só sabia falar mal da gente. Então, 

Deus colocou na presidência o Theodorico Ferraço, 

que mandou arquivar os processos, porque senão, 

hoje estaríamos todos fritos.  
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Leandro, valeu a pena termos invadido, 

você na frente e eu era o segundo. Temos que 

cantar aquela música: valeu a pena.  

Boa tarde!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - O seu defeito é ser 

desportiva, rapaz. 

Concedo a palavra a José Maria Pimenta, 

que pede a toda hora para falar seu nome, mas 

quando falam se esconde. Nunca vi gostar de 

elogio como o Pimenta. 

 

O SR. JOSÉ MARIA PIMENTA - Boa 

tarde, meus colegas!  

Não é gostar de elogio, é ter amigos. Isso É 

que é importante. Graças a Deus tenho meus 

colegas, que considero colegas e irmãos. Estou 

Nesta Casa há quarenta e três anos e posso muito 

bem dizer que tenho orgulho de ser funcionário da 

Assembleia Legislativa.  

Graças a esta Mesa Diretora estamos hoje 

comemorando esta vitória. E esta vitória vem de 

quem? De Deus, porque se Ele não estivesse 

presente e não tivesse dado saúde a todos nós, não 

estaríamos aqui neste momento! 

Senhor Presidente, agradeço, uma vez 

mais, a V. Ex.ª e a todos os meus colegas e irmãos 

presentes! O meu muito obrigado! Onde vocês 

estiverem, estarei com vocês! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Com o encerramento da 

manifestação do Pimenta, ex-PMDB, vamos 

agradecer a todos os presentes.  

A adesão começa amanhã, devendo todos 

procurar o sindicato para preencher a ficha de 

adesão. Vou repetir: já combinamos que quando 

chegar à ficha de número quinhentos, estas serão 

remetidas para que seja dado o andamento; assim não 

ficará dependendo das outras. Não precisa ter 

correria, mas quem fizer primeiro terá mais facilidade 

de estar com o problema resolvido mais na frente. 

 A Senhora Deputada Luzia Toledo ficou 

pedindo para conceder a palavra ao Lelê, mas o Lelê 

quer ficar toda a hora falando, falando a vida inteira. 

O pessoal tem que procurar o sindicato - agora a bola 

está com o sindicato - para fazer a adesão. 

Lembrando que os interessados devem levar a 

identidade e demais documentos; entenderam?  

O Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 

presidente desta Casa, autorizou o Lelê gravar com a 

diretoria do sindicato uma publicidade na TV Ales, 

que passará o dia inteiro, convocando os funcionários 

e dizendo quais são os documentos necessários, tudo 

direitinho! Amanhã, já vão procurar a Arte e 

Comunicação para gravar. Acessem o site do 

sindicato e assistam à TV Ales. Os deputados ficarão 

durante a semana, durante o mês, falando sobre isso e 

dando as informações. Ninguém ficará sem 

informação. 

Realizaremos, depois da primeira remessa, 

um encontro para fazer uma solenidade maior. 

Quero aproveitar para agradecer ao Paulo 

Roberto, chefe da Casa Civil à época, a eficiência e 

a boa vontade que teve, como dissemos com o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, para viabilizar o 

projeto para que viesse a esta Casa. Agradecer ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, líder do 

Governo, que não só assinou o documento para 

abrir a Comissão, como também deu todo o apoio 

para que as coisas pudessem funcionar no âmbito do 

Governo. Agradecer a todos aqueles que 

contribuíram direta e indiretamente.  

E dizer que uma das missões mais difíceis 

que tivemos nesta Comissão foi não permitir que as 

vaidades atropelassem a Comissão. Por isso que 

muitas vezes as pessoas falavam: O Enivaldo foi 

grosso aqui ou ali. Mas é porque ficamos querendo 

conter aquela exaltação: Porque fui eu que fiz! Fui eu 

que fiz! E isso acabava criando um problema de a 

coisa não andar!  

Peço desculpas, porque às vezes até brinco 

que o Lelê fala muito e tal, mas é porque queremos 

controlar para não ficar aquele samba de vaidade, 

com todo mundo achando que se eu não resolver não 

resolve, que se o outro não resolver não resolve. 

Entendi que muitas coisas não andavam exatamente 

por causa desse tipo de preocupação. Quebramos 

todas essas possibilidades de que as pessoas ficassem 

querendo aparecer na frente do outro, para evitar... 

É lógico que todos os deputados, há vários 

que não estão mais nesta Casa, lutaram por isso. A 

Assembleia Legislativa luta por isso desde quando 

começou esse problema. Alguns deputados acabam 

se dedicando mais porque estão mais presentes na 

Casa, têm mais contato com os servidores. E o 

Senhor Deputado Doutor Hércules registrou a 

participação de José Esmeraldo, enquanto esteve 

deputado. A Senhora Deputada Luzia Toledo, que 

está neste mandato, participa desde o início do 

processo. Então, ninguém teve má vontade. Todos 

tinham interesse de que isso se resolvesse. A Senhora 

Deputada Raquel Lessa, que está em seu primeiro 

mandato, teve essa preocupação logo que chegou a 

esta Casa e começou a ver que aquela situação 

perturbava o funcionamento da Casa. Os deputados 

tinham vontade de resolver isso e isso foi resolvido. 

Quero encerrar a Comissão dos 11,98%, 

dando como fechada a Comissão e resolvido o 

problema que tivemos a chegar até este momento. 

Agradeço aos Deputados presentes! 

Convidaremos depois para a festa de 

finalização desse processo dos 11,98%.  

Se Deus quiser, até a próxima! 

 

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 17h34min. 
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