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municipalidade, logo, competência
implícita decorrente do art. 30, I da
Constituição Federal (interesse local).

PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 429/2016
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço
Transmito à V. Exa. e dignos Pares,
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual,
as razões de VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº
94/2015, que “Obriga os estabelecimentos que
realizam eventos abertos ao público a indicar o nome
e os dados identificadores da empresa prestadora do
serviço de segurança”, de autoria da Deputada
Luzia Toledo, aprovado nessa Casa, transformado no
Autógrafo de Lei nº 125/2016, para cumprimento
das formalidades constitucionais de praxe.
Em que pese o justo propósito que norteou a
iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do
Estado
(PGE),
ao
analisar
os
aspectos
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos
que seguem transcritos:
“Da violação ao Princípio do Pacto
Federativo
e
da
competência
legislativa municipal para legislar
sobre assuntos de interesse local artigos 18 e 30, I da CF. A questão
que se impõe no presente caso é sobre
a competência legislativa que deve
reger a regulação normativa da
atividade de segurança oferecida nos
eventos. Quanto a isso, o constituinte
de 1988 acolheu o princípio da
predominância do interesse, cabendo à
União as matérias em que predomina
o interesse geral, aos Estados as de
predominante interesse regional e aos
municípios os assuntos de interesse
local.
Desta maneira, as normas locais se
inserem, por isso mesmo, na órbita de
competência
constitucional
dos
Municípios, inerentes que são ao
poder de polícia para o ordenamento
da vida urbana. Sendo assim, tendo
por fim a defesa do interesse local é
predominantemente
interesse
da

Sem
dúvidas,
a
atividade
caracterizada
pela
fiscalização
(polícia administrativa) das atividades
dos estabelecimentos comerciais,
incluindo a concessão de alvarás e
licenças de funcionamento, é da
alçada do Poder Municipal, que,
consequentemente, detém competência
legislativa exclusiva para dispor sobre
tal tema.
Bem por isso, Alexandre de Moraes,
enfatiza que “[...] é de competência da
municipalidade a disciplina a respeito
da exploração da atividade de
estabelecimento comercial, expedindo
alvarás ou licenças para regular seu
funcionamento”.
A respeito disso, Hely Lopes Meirelles
atesta que: [...] “o que define e
caracteriza o ‘interesse local’ inscrito
no dogma constitucional, é a
predominância do interesse do
Município sobre o do Estado ou da
União, de modo que tudo quanto
repercutir direta e imediatamente na
vida é de interesse peculiar do
Município, embora possa interessar
também indireta e mediatamente ao
Estado e à União”.
Nota-se, também, que com a invasão
da competência legislativa de outro
Ente federado (Município), as
disposições do autógrafo ferem o
Pacto Federativo, cláusula pétrea da
ordem
constitucional
vigente,
esculpida no art. 18 de nossa Carta
Magna, e afronta o princípio da
autonomia
municipal
(princípio
constitucional sensível insculpido no
art. 34, VII, “c” da CF ).
Os vícios de constitucionalidade aqui
apontados, por força do nexo de
absoluta interdependência lógicojurídica com os demais dispositivos da
proposição apresentada, gravam todo
o Autógrafo de Lei n° 125/2016”.
Face às razões expostas e tendo em vista que
o veto parcial não se faz possível como medida para
sanar os vícios identificados, o veto total se impõe ao
Projeto de Lei nº 94/2015 transformado no
Autógrafo de Lei nº 125/2016.
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Vitória, 29 de novembro de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 430/2016
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço
Encaminho à apreciação da Assembleia
Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar
que visa alterar a Lei Complementar nº 308, de 27 de
dezembro de 2004, que “Reestrutura o Conselho
Penitenciário Estadual - CPE e dá outras
providências”.
As alterações apresentadas consistem,
basicamente, na adequação da composição do
Conselho Penitenciário Estadual e na vigência do
mandato dos membros, de 02 (dois), para 04 (quatro)
anos, em consonância com a Lei Federal nº
7.210/1984 e a Resolução nº 02/1999, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária CNPCP, possibilitando a continuidade dos trabalhos,
com alternância dos membros.
O que se propõe é a redução da composição
atual do Conselho, de 15 (quinze) para 10 (dez)
membros, com vistas a alcançar maior efetividade e
eficiência nos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho
Penitenciário, bem como inserir um representante da
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, por entender
a importância da participação de um membro atuante
no Sistema Penitenciário Estadual.
Importante destacar que estas demandas
foram apresentadas pelo Conselho Penitenciário
Estadual, face à necessidade de dotar o Conselho de
condições de operacionalização das atividades, com a
efetiva composição e atuação de seus membros.
Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e demais Pares, solicito o empenho
de Vossas Excelências no sentido de aprovar o
presente Projeto de Lei Complementar.
Vitória, 29 de novembro de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 022/2016
Altera a Lei Complementar nº 308,
de 27 de dezembro de 2004, que

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016
Reestrutura
o
Conselho
Penitenciário Estadual - CPE e dá
outras providências.
Art. 1º O Conselho Penitenciário Estadual passa a
utilizar a sigla COPEN/ES em substituição à sigla C.
P. E, instituída pela Lei Complementar nº 308, de 27
de dezembro de 2004.
Art. 2º O art. 3º da Lei Complementar nº 308, de
2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º O COPEN/ES tem a
seguinte composição:
I - 01 (um) representante do Poder
Executivo - Presidente nato, indicado
pelo Governador do Estado;
II - 01 (um) representante do
Ministério Público Estadual;
III - 01 (um) representante do
Ministério Público Federal;
IV - 01 (um) representante da
Defensoria Pública Estadual;
V - 01 (um) representante da
Defensoria Pública da União;
VI - 01 (um) representante da
Secretaria Estadual de Direitos
Humanos;
VII - 01 (um) representante da
Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social;
VIII - 02 (dois) profissionais da área
do Direito Penal, Processual Penal ou
Penitenciário;
IX - 01 (um) representante da
Secretaria de Estado da Justiça.
(...)
§ 3º Os membros do inciso VIII serão
indicados
pela
Ordem
dos
Advogados do Brasil /Seccional do
Espírito Santo.” (NR)
Art. 3º O art. 4º da Lei Complementar nº 308, de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O mandato dos membros do
Conselho Penitenciário Estadual terá
duração de 04 (quatro) anos, sendo
permitida a recondução, alternada, de
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até 1/3 (um terço) de seus membros
para o mandato subsequente.” (NR)
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 433/2016
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
Assembleia Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço

da

Encaminho à apreciação da Assembleia
Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Altera a
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá
outras providências”.
Este projeto visa reduzir a base de cálculo
nas operações internas com farinha de trigo,
misturas pré-preparadas de farinha de trigo e
misturas para bolos e pizza, de forma que a carga
tributária efetiva resulte no percentual de 7 % (sete
por cento); bem como conceder crédito presumido
ao estabelecimento industrial moageiro e à
indústria de preparação de misturas para bolos e
pizzas situados neste Estado, nas operações
internas com farinha de trigo, misturas prépreparadas de farinha de trigo e misturas para bolo
e pizzas, equivalente a 7 % (sete por cento) do
valor da operação, devendo ser estornados todos os
créditos relativos às entradas.
Tal medida tem o escopo de fortalecer o
setor moageiro estadual, reduzindo a condição de
desigualdade do Estado do Espírito frente aos
demais entes federados, num momento de
acentuada crise econômica nacional.
Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e ilustres pares, solicitamos o
empenho de Vossas Excelências no sentido de
aprovar o presente Projeto de Lei, em razão do
interesse público que ele traduz.
Vitória, 02 de dezembro de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 345/2016
Altera a Lei nº 7.000, de 27 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre
o
Imposto
sobre
Operações
Relativas
à
Circulação
de
Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços
de
Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação.
Art. 1º Fica acrescido o art. 179-F no Capítulo III
do Título IV da Lei de nº 7.000, de 2001, com a
seguinte redação:
“Art. 179-F. Ficam concedidos, até
30 de junho de 2017, os seguintes
benefícios:
I - redução da base de cálculo nas
operações internas com farinha de
trigo, misturas pré-preparadas de
farinha de trigo e misturas para bolos
e pizza, de forma que a carga
tributária
efetiva
resulte
no
percentual de 7 % (sete por cento);
II
crédito
presumido
ao
estabelecimento industrial moageiro
e à indústria de preparação de
misturas para bolos e pizzas situados
neste Estado, nas operações internas
com farinha de trigo, misturas prépreparadas de farinha de trigo e
misturas para bolo e pizzas,
equivalente a 7 % (sete por cento) do
valor da operação, devendo ser
estornados todos os créditos relativos
às entradas.
§ 1º O crédito relativo às aquisições
dos insumos utilizados para a
fabricação dos produtos a que se
refere o inciso I, deverá ser limitado
ao percentual de 7% (sete por cento).
§ 2º O Poder Executivo fica
autorizado,
por
Decreto
do
Governador, a prorrogar o prazo
estabelecido no caput deste artigo até
o dia 31 de dezembro de 2017,
atendendo à conveniência da
administração pública estadual.”
(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de
julho de 2009, e pela Resolução 2.497, de
18.12.2007, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Grazielle
Loureiro” a Andréia Lopes.

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 4.588
Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para
apurar as denúncias de invasão de terrenos, fraudes,
crimes contra administração pública, crime de
estelionato, venda de terreno sem registro em
cartório, existência de irregularidades na
comercialização de terrenos, imóveis e áreas
públicas nos Municípios Capixabas.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a
aprovação do Requerimento nº 197/2016, na Sessão
Ordinária do dia 05 de dezembro de 2016, promulga
a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica criada uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída de 05 (cinco) membros, para no
prazo de 90 (noventa) dias, apurar as denúncias de
invasão de terrenos, fraudes, crimes contra
administração pública, crime de estelionato, venda de
terreno sem registro em cartório, existência de
irregularidades na comercialização de terrenos,
imóveis e áreas públicas nos Municípios Capixabas.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 4.583
Concede Medalha “Grazielle Loureiro” a
ANDRÉIA LOPES.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
RESOLUÇÃO Nº 4.584
Concede Medalha “Grazielle Loureiro” a GEORGE
BITTI CHILELA.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de
julho de 2009, e pela Resolução 2.497, de
18.12.2007, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Grazielle
Loureiro” a George Bitti Chilela.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
RESOLUÇÃO Nº 4.585
Concede Medalha “Grazielle Loureiro” a MÁRIO
AUGUSTO DA SILVA BONELLA.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de
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julho de 2009, e pela Resolução 2.497, de
18.12.2007, promulga a seguinte Resolução:

julho de 2009, e pela Resolução 2.497, de
18.12.2007, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Grazielle
Loureiro” a Mário Augusto da Silva Bonella.

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Grazielle
Loureiro” a Daniele Bolonha.

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 4.586
Concede Medalha “Grazielle Loureiro” a
ALEXANDRE CARVALHO.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de
julho de 2009, e pela Resolução 2.497, de
18.12.2007, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Grazielle
Loureiro” a Alexandre Carvalho.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 4.587
Concede Medalha “Grazielle Loureiro” a
DANIELE BOLONHA.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 3629
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, FLAVIO FERREIRA SIMÕES,
do cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete
de Representação Parlamentar, código TJGRP, do
gabinete do Deputado Amaro Neto, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
163265/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3630
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, ANDRIELI CRISTINA
PEREIRA COELHO, do cargo em comissão de
Assistente
de
Gabinete
de
Representação
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do
Deputado Sandro Locutor, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 163259/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3631
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, FABIANA FERNANDES
BIANCHI, do cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
AGRP, do gabinete do Deputado Sandro Locutor,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 163227/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3632
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 GASPARETTO, do
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, do
gabinete do Deputado Padre Honório, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
163209/2016.

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3633

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
Art. 1º Fica concedida a gratificação de penosidade
de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos,
na forma do artigo 3º, Parágrafo Único do Ato nº
1442, publicado em 29/10/2010, ao servidor
ANTÔNIO MARIA LOCATELI, matrícula
208357, ocupante do cargo em comissão de Técnico
Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar,
código TSGRP, que se encontra no efetivo exercício
das funções de direção de veículos indicado pela
Deputada Janete de Sá.
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o
responsável exclusivo por informar a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo,
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a
regularidade de sua habilitação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3634
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
ELEVAR para 10% (dez por cento), a
partir de 20/08/2016, de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANGELA
MARIA CAVATI FEITOSA SANTOS, matrícula
nº 204488, Adjunto de Gabinete de Representação
Parlamentar - ADGRP.

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3635
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 04/11/2016 (Data da protocolização da
averbação), de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus LUCIANA
DI GIORGIO SIMONETTI, matrícula nº 208960,
Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar
- ASGRP.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3636
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 30/04/2015, de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANA
FLAVIA PEÇANHA DE AZEREDO, matrícula nº
203269, Técnico Legislativo Sênior - ETLS.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
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ATO Nº 3637
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais e
conforme o que consta no processo administrativo nº
944316, resolve,
CONCEDER, de acordo com os artigos 108
e 118 da Lei Complementar nº 46/94, FÉRIASPRÊMIO, referente ao decênio de 07/07/2009 a
29/09/2016 e período averbado de 03/10/06 a
06/07/09 à servidora KERSBYENNE MARQUES
MAGNAGO IZOTON, matrícula 206994, ocupante
do cargo efetivo de Consultor Parlamentar Temático,
da Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3638
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
CONCEDER 10% (dez por cento), a partir
de 11/10/2016 (Data da posse/exercício no novo
vínculo), de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ROSANA
SILVA DE SOUZA PINHEIRO, matrícula nº
202575, Assessor Sênior da Secretaria - ASS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3639
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 25/11/2016 (data da protocolização da
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averbação), de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARCOS
ANTONIO DA SILVA DUARTE, matrícula nº
205913, Técnico Júnior de Gabinete de
Representação Parlamentar - TJGRP.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3640
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
conforme o que consta no processo administrativo nº
944316, resolve,
CONCEDER, de acordo com o artigos 108 e
118 da Lei Complementar nº 46/94, FÉRIASPRÊMIO, referente ao decênio de 26/12/2004 a
23/12/2014 à servidora TANIA REGINA
ARAUJO, matrícula 201625, ocupante do cargo
efetivo de Técnico Legislativo Sênior - ETLS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3642
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, ARGEU IRACI ZANOTTI, para exercer o
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Padre Honório, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
163208/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
ATO Nº 3643
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
EXONERAR, na forma do Art. 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, os servidores abaixo relacionados.

ATO Nº 3641
Servidor

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,
ANDRIELI
CRISTINA
PEREIRA
COELHO, para exercer o cargo em comissão de
Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar,
código ADGRP, no gabinete do Deputado Sandro
Locutor, por solicitação do próprio Deputado, contida
no processo nº 163258/2016.

ANTONIO
CARLOS
GEANIZELLI
CARDOSO
BIANCA DE
ALMEIDA
MARGON
DEIVITI
RODRIGUES
SOUZA
DEJALMA
SANTOS
MERLO

Cargo

Código

ASSISTENTE DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ASGRP

ADJUNTO DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ADGRP

ASSISTENTE DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ASGRP

ASSISTENTE DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ASGRP
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EDMILSON
FURTADO
CORASSA
EMANUELE
LOPES DE
FREITAS
AZEVEDO
GUIMARAES
GRAZIELLE
CABRAL DE
CARVALHO
JANE
MENDONCA
VIOLA
JOSE LUIZ
LIMA DA
SILVA
MARIA
HELENA DE
ALMEIDA
MACEDO
MIRTES DA
ROCHA
RODRIGUES
PAULO CESAR
DE SA
SAAD DE PAZ
HATUM DE
ALMEIDA
VERA LUCIA
PRATTI
PIMENTEL
WALTER
MOURA
ANDRADE

TÉCNICO JÚNIOR
GAB.REP.
PARLAMENTAR

TJGRP
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20321401

20334601

ASSISTENTE DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ASGRP

ADJUNTO DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ADGRP

ADJUNTO DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ADGRP

ASSISTENTE DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ASGRP

COORD.GERAL
GAB.REP.
PARLAMENTAR
TÉCNICO SÊNIOR
GAB.REP.
PARLAMENTAR
COORD.GERAL
GAB.REP.
PARLAMENTAR
ASSISTENTE DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

20327301

20135501

01656901

03490801

20327701

CGGRP
20328101

TSGRP

20320901
20110501

CGGRP

ASGRP

20122601
20187301
20074701

SUPERV.GERAL
GAB.REP.
PARLAMENTAR

SGGRP

20140801

ADJUNTO DE GAB.
REP. PARLAMENTAR

ADGRP

20328701
20328801

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

20177201
20328901

20138501 GILDO GOMES

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
RETIFICAR a comprovação da data de
posse e exercício dos servidores relacionados,
corrigindo a anotação na ficha funcional e demais
documentos, dando pleno cumprimento do acórdão
homologado pelo Ato nº 3577, publicado no DPL de
10 de novembro de 2016.
Matrícula

Servidor

25/01/1995

163016

25/01/1995

163072

27/01/1995

193189

24/01/1995

163006

30/01/1995

163111

26/01/1995

162999

30/01/1995

163098

27/01/1995

163068

26/01/1995

163149

30/01/1995

163028

26/01/1995

163077

26/01/1995

163001

25/01/1995

163090

26/01/1995

163054

30/01/1995

163048

26/01/1995

163024

27/01/1995

163000

25/01/1995

163008

30/01/1995

163106

30/01/1995

162985

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.

ATO Nº 3644

Posse e
Exercício

20161301

ACIR MENDONCA
PEREIRA
ADRIANA
HADDAD
VARGAS DE
ALMEIDA
ANA CLAUDIA
FERNANDES PIM
ANDERSON
NICOLETTI
SCARIOT
FALEIRO
CARLI
MARGARIDA
GUARNIER SILVA
CARLOS
EDUARDO CASA
GRANDE
CARLOS
ROBERTO
CAVALLINI
CARLOS
ROBERTO LOPES
DE ANGELO
DERLI BAIENSE
MOREIRA
EDINA RANGEL
LOURENCO
EDNA GLORIA
GROBERIO PERIM
EDSON MOREIRA
FERREIRA
EDUARDO PEDRA
REIS
EVANDRO
AGOSTINHO
RODRIGUES
FABIANO
BUROCK
FREICHO
FELIPE DAVID
NETO
FERNANDO
ANTONIO
CHIABAI DE
FREITAS
FERNANDO DE
AGUIAR E
MIRANDA
FERNANDO JOSE
DA SILVA

Processo nº

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3645
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
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RETIFICAR a comprovação da data de
posse e exercício dos servidores relacionados,
corrigindo a anotação na ficha funcional e demais
documentos, dando pleno cumprimento do acórdão
homologado pelo Ato nº 3577, publicado no DPL de
10 de novembro de 2016.
Matrícula
20123101

20325401

20236501
3413801
2909701
20331401
20331301

20131401
20162801
20112001
20352001
20116601

20324801

20333001
20107301
20142201
20140201
20333101
20325801
20332501

Servidor
GUSTAVO GAMA
MARTINS
HELCIO
JOAQUIM
CORREA
MESQUITA
HILTON
MALAFRONTE
LOPES
JAIR SANDRO DE
ALMEIDA
JORGE CARLOS
DE
OLIVEIRA
JUNIOR
JOSE FRANCISCO
MAIO FILHO
JOSE ROBERTO
SILVA
HERNANDES
KARLA
ODETE
MACHADO
DE
OLIVEIRA
KARLA QUEIROZ
DE OLIVEIRA
LAURENY
SANTOS
DE
OLIVEIRA
LEA
HELENA
LYRIO PERES
LEANDRO
PEREIRA
MACHADO
LISYANNE
DA
PENHA AMORIM
BUNJES
MARTINS
LUCIANA ROCHA
MAIA
DE
OLIVEIRA
LUCIANA
SCHWAN JUSTO
LUCIANO
COELHO
MATEUS
LUCIANO ROCHA
BARBOSA
LUIZ TEMOTEO
DIAS VIEIRA
MARCOS PONTES
DE AQUINO
MARIA
DA
PENHA
DOS
SANTOS BARROS

Posse e
Exercício

Processo nº

25/01/1995

163096

30/01/1995

163101

ATO Nº 3646
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
RETIFICAR a comprovação da data de
posse e exercício dos servidores relacionados,
corrigindo a anotação na ficha funcional e demais
documentos, dando pleno cumprimento do acórdão
homologado pelo Ato nº 3577, publicado no DPL de
10 de novembro de 2016.
Matrícula

25/01/1995

162979

30/01/1995

163065

25/01/1995

163049

25/01/1995

162969

30/01/1995

163094

20155801

27/01/1995

162980

20351702

30/01/1995

162991

20173501

26/01/1995

163052

20321301

20351601
20194101

3540801
20155601

27/01/1995

163021

25/01/1995

163064

20125901
20334301
26/01/1995

163156

20157101
20315501

26/01/1995

163081

20321201

25/01/1995

163130

20144701

26/01/1995

162966

20135401

30/01/1995

163051

30/01/1995

163086

26/01/1995

163018

20078901
20072302
20126801
30/01/1995

163042

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

Servidor
MARIA DAS
GRACAS DE
ANDRADE ABI
HARB SANTOS
MARIA DO
CARMO DE
ALMEIDA LIMA
MIGUEL PEDRO
AMM FILHO
OLIMPIO VIANA
MORAES
OSWALDO
MIGUEL
MARQUES FILHO
PATRICIA
RIPARDO TONINI
PAULO DA SILVA
MARTINS
PAULO MARCOS
LEMOS
RITA DE CASSIA
OLIVEIRA DAS
VIRGENS
RONYE BERGER
ROSEANE COSME
MATOS
SANDRA MARIA
CUZZUOL LORA
SIMONE
ZUCCOLOTTO
RODRIGUES
SIRLENE SOUZA
DA SILVA
TATIANA
SOARES DE
ALMEIDA
VALESKA
PARANHOS
FRAGOSO
VALMIR CASTRO
ALVES
VILMA VIEGAS
LIMA

Posse e
Exercício

Processo nº

27/01/1995

163055

30/01/1995

163075

26/01/1995

162983

30/01/1995

163062

30/01/1995

163067

30/01/1995

162993

26/01/1995

163139

25/01/1995

161346

25/01/1995

162975

30/01/1995

163015

25/01/1995

162990

26/01/1995

163045

26/01/1995

163053

27/01/1995

163031

30/01/1995

163118

30/01/1995

163082

26/01/1995

163057

30/01/1995

163176

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016
ATO Nº 3647
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
MANTER NO CARGO em comissão os
servidores EDMILSON FURTADO CORASSA,
MARCELO NEUMANN, RODRIGO FERREIRA
SANTANA e SILVANA DA SILVA PONTES,
alterando apenas a sua localização para o gabinete do
Deputado Rodrigo Coelho, por solicitação do próprio
Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3648
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, BRUNO SÁ CAMPOS, para exercer o
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por
solicitação do próprio Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
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1994, CARLOS AJUR, para exercer o cargo em
comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por
solicitação do próprio Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3650
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, EVANDRO MIRANDA, para exercer o
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por
solicitação do próprio Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3651
A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve,

ATO Nº 3649
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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, FÁBIO ANDRADE, para exercer o cargo
em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por
solicitação do próprio Deputado.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3652
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, GILBERTO GAVA MARQUES, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, no gabinete do Deputado Rodrigo Coelho,
por solicitação do próprio Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3653
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, ROBSON DA SILVA, para exercer o cargo
em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Theodorico Ferraço, por
solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 163287/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3655
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, SUZANA FERNANDES DE MIRANDA,
para exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
TSGRP, no gabinete do Deputado Rodrigo Coelho,
por solicitação do próprio Deputado.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,
PAULO CESAR DE SA, para exercer o cargo em
comissão de Assistente de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do Deputado
Rodrigo Coelho, por solicitação do próprio Deputado.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3654
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,

ATO Nº 3656
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3554,
publicado em 03 de novembro de 2016, que nomeou
ROBSON DA SILVA, para exercer o cargo em
comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, no
gabinete do Deputado Theodorico Ferraço.

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de dezembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
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OBJETO: Publicação em jornal, impresso de
grande circulação, visando à veiculação das
publicações oficiais da Ales.
PROCEDIMENTO
Eletrônico.

LICITATÓRIO:

Pregão

Valor: R$ 600,75 (seiscentos reais e setenta e
cinco centavos).
PROCESSO: 151610

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL
RESUMO ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 087/2016
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 041/2016
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a
emissão da Ordem de Fornecimento nº 087/2016,
conforme descrito abaixo:
CONTRATADA: META PLURAL COMÉRCIO
E SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E
INFOMÁTICA LTDA – EPP.
OBJETO: Aquisição de 08 (oito) baterias para
filmadoras profissionais.
PROCEDIMENTO
Eletrônico.

LICITATÓRIO:

Pregão

Valor: R$ 9.874,96 (nove mil, oitocentos e setenta e
quatro reais e noventa e seis centavos).
PROCESSO: 150948
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de dezembro de 2016.
INGRID DE OLIVEIRA SOARES
Subdiretora-Geral da Secretaria

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a
emissão da Ordem de Fornecimento nº 088/2016,
conforme descrito abaixo:
A

GAZETA

INGRID DE OLIVEIRA SOARES
Subdiretora Geral da Secretaria
RESUMO ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 089/2016
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 037/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 021/2015
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a
emissão da Ordem de Fornecimento nº 089/2016,
conforme descrito abaixo:
CONTRATADA: S/A
28.133.619/0001-93.

A

GAZETA

CNPJ:

OBJETO: Publicação em jornal, impresso de grande
circulação, visando à veiculação das publicações
oficiais da Ales.
PROCEDIMENTO
Eletrônico.

LICITATÓRIO:

Pregão

Valor: R$ 757,39 (setecentos e cinquenta e sete reais
e trinta nove centavos).

RESUMO ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 088/2016
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
037/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
021/2015

CONTRATADA: S/A
28.133.619/0001-93.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de dezembro de 2016.

CNPJ:

PROCESSO: 151610
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de dezembro de 2016.
INGRID DE OLIVEIRA SOARES
Subdiretora-Geral da Secretaria

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 006/2016
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do

14 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 06 de dezembro de 2016

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que
dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a
celebração do Termo Aditivo ao Contrato, conforme
descrito abaixo:

setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro
centavos).
VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO entra
em vigor no dia 18 de janeiro de 2017.

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33

CONTRATADA: A.Z TURISMO E VIAGENS
LTDA.

ATIVIDADE: 2001

OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze)
meses do CONTRATO Nº 006/2016, com início no
dia 18 de janeiro de 2017 e término no dia 17 de
janeiro de 2018.

PROCESSO: 161800
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de dezembro de 2016.

VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO é
de R$ 243.787,44 (Duzentos e quarenta e três mil,

INGRID DE OLIVEIRA SOARES
Subdiretora-Geral da Secretaria

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• TERÇA-FEIRA - 06.12.16 •
HORA
01h15
01h30
03h45
05h40
06h30
07h00

PROGRAMAS
INTER-SESSÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
SESSÃO SOLENE
REUNIÃO ORDINÁRIA
FIOCRUZ
UNIDIVERSIDADE
ANTES E DEPOIS DA LEI
MPF: INTERESSE PÚBLICO

07h30

ESPAÇO RURAL
08h00
08h45
09h00
11h00

12h00

PANORAMA
REUNIÃO ORDINÁRIA (V)
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR (V)
SÉRIES - ROTAS
TURISTICAS CAPIXABAS

MP COM VOCÊ
12h30

-

SINOPSES
Trabalhos do legislativo estadual
Comissão especial do granito e rochas ornamentais
Em homenagem ao dia do dentista
Comissão de finanças
O programa traz: “Homeopatia no SUS”.
Lei de previdência social
Medidas contra violência e discriminação aos povos Indígenas são
defendidas pelo Ministério Público Federal. Também recomenda que
Governo do Amazonas e Iphan restaurem o prédio da Santa Casa. Após 6
anos, acordo conduzido pelo MPF garante entrega de casas a moradores em
Atalaia/AL a moradores vítimas das enchentes. Acordo feito pelo MPF
garante devolução da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, para população.
A construção de barragens para reservação de água vem se tornando uma
prática comum entre os produtores rurais atingidos pela crise hídrica. Winker
Denner, gerente de Infraestrutura e Obras Rurais da Secretaria de Estado da
Agricultura comenta os detalhes técnicos desse tipo de armazenamento.
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
Comissão de saúde
“Dificuldades atuais vivenciadas pelas autoescolas (CFC’s) do Espírito
Santo”.
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.
O programa MP com Você recebe a promotora de Justiça Cláudia Regina
dos Santos Albuquerque Garcia que fala sobre enfrentamento à violência
contra a mulher.
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UM DEDO DE PROSA
13h00

13h30
14h30
14h50
15h00
18h00

REUNIÃO ORDINÁRIA (V)
PANORAMA
INTER-SESSÃO (V)
SESSÃO ORDINÁRIA (V)
INTER-SESSÃO (V)
ESPAÇO RURAL

18h15
SESSÃO ESPECIAL (V)
19h00
22h00
PANORAMA
22h15
SESSÃO ORDINÁRIA
Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO
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Nome conhecido na literatura capixaba, Francisco Aurélio Ribeiro é autor de
vários livros. Entre eles, “Viajando pelo mundo em fotos e crônicas”. O livro
é um registro de lugares que o autor conheceu, escrito com a sensibilidade de
quem tem anos de experiência com literatura. Francisco já publicou mais de
50 obras, entre poesias, crônicas e livros infanto-juvenis.
Comissão de justiça
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
Trabalhos do legislativo estadual
Trabalhos do legislativo estadual
Trabalhos do legislativo estadual
A construção de barragens para reservação de água vem se tornando uma
prática comum entre os produtores rurais atingidos pela crise hídrica. Winker
Denner, gerente de Infraestrutura e Obras Rurais da Secretaria de Estado da
Agricultura comenta os detalhes técnicos desse tipo de armazenamento.
Para debater a importância das igrejas evangélicas e em especial a igreja do
evangelho quadrangular nos seus 65 anos de existência e os relevantes
serviços prestados ao povo.
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
Trabalhos do legislativo estadual

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

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 29
DE NOVEMBRO 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, Doutor
Hércules, Edson Magalhães, Enivaldo dos
Anjos, Euclério Sampaio, Freitas, Pastor
Marcos Mansur, Sergio Majeski e
Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª
Secretaria, a convite do Presidente,
o Senhor Deputado Bruno Lamas)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor Deputado
Bruno Lamas a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.

FERRAÇO - DEM) - Antes de solicitar ao 2.º
Secretário que proceda à leitura da ata, registro que o
Brasil hoje acordou com o futebol e com dezenas de
famílias de luto pelo acidente acontecido com o time
da Chapecoense. O Senhor Deputado Doutor
Hércules, inclusive, bastante sensibilizado, chegou a
pedir que viabilizássemos a renúncia de
prosseguirmos com os trabalhos legislativos. No
entanto, acho que a melhor homenagem é
concedermos um minuto de silêncio, com grande
pesar, e ao mesmo tempo fazermos um apelo a todos
os times de futebol para que cedam jogadores de seus
quadros pelo menos por seis meses ou um ano, para
que a Chapecoense possa reviver os bons dias que
trouxe para o futebol brasileiro. Todos estamos muito
sentidos!
(Registram presença os Senhores
Deputados Nunes e Eliana Dadalto)
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Comunico que a
sessão solene de hoje à noite, em homenagem aos
cinquenta anos da Amages, também em homenagem
póstuma aos falecidos será cancelada.
Entraremos em contato com a Amages e,
naturalmente, suspenderemos a sessão de hoje, até
em respeito às pessoas falecidas e às suas famílias,
pois neste momento não temos clima para fazer
nenhuma homenagem. Muito obrigado.

(O Senhor Deputado Bruno Lamas
lê Provérbios, 12:25)

O SR. NUNES - (PT) - Senhor Presidente,
pela ordem! Registro, também, que o Kempes, exatleta do Estrela de Cachoeiro de Itapemirim, era
jogador da Chapecoense e também estava na
delegação e faleceu. Para V. Ex.ª, que é de Cachoeiro
de Itapemirim, tenho certeza absoluta de que...

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) -

16 - Diário do Poder Legislativo
Senhor Presidente, pela ordem! Faço minhas as
palavras do Senhor Deputado Doutor Hércules, e
deixo registrado que oito dos jogadores que estavam
no avião e vieram a óbito faziam parte da Igreja do
Evangelho Quadrangular, da qual faço parte, que será
homenageada no próximo dia 6 neste Plenário.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Solicito a todos que, de pé,
façamos um minuto de silêncio. (Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º
Secretário a proceder à leitura da ata da centésima
décima segunda sessão ordinária, realizada em 28 de
novembro de 2016 . (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registram presença os Senhores
Deputados Almir Vieira, Doutor
Rafael Favatto e Raquel Lessa)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Aprovada a ata como lida.
(Pausa)
Registramos a presença de vinte e cinco
alunos da Faculdade Doctum, de Vitória, cujo
responsável é o senhor José Eduardo Balikian. Muito
obrigado pela presença! Sejam bem-vindos!
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à
leitura do Expediente.
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Responsável
pela
Execução:
Octaciano Gomes de Souza Neto,
CPF 921.096.675-91
Endereço do Convenente: Rua
Raimundo Nonato 116 - Forte de São
João - Vitória/ES CEP: 29010-540
Objeto do Convênio: Apoio à
realização
da
FEIRA
DA
AGRICULTURA FAMILIAR E
REFORMA AGRÁRIA - FEAPES,
na Praça do Papa, Enseada do Suá,
Vitória/ES.
Valor do Convênio: R$ 155,000,00
Valor liberado: Ministério: R$
150.000,00 (parcela única)
Contrapartida: R$ 5.000,00
Plano Interno: I32640004
Nota de Empenho: 2016NE800081,
de 03/05/2016
Ordem Bancária: 2016OB800371,
de 18/11/2016
Data da Assinatura: 19/05/2016
Data do Início da Vigência:
19/05/2016
Data do Término da Vigência, já
incluso a prorrogação “de ofício”
de 183 dias: 21/05/2017
Data de Publicação no D.O.U.:
02/06/2016
Prazo Final para Prestação de
Contas: 20/07/2017
Téc. Resp. Acompanhamento “In
loco” pela SFA/ES: Klerysson da
Costa Santana
Atenciosamente,

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO
OFÍCIO N.º 79/2016

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DÓRIA
Secretário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
BLOCO D - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
Brasília/DF, CEP 70043900 - Telefone: 61 32182785
e Fax:-http://www.agricultura.gov.br

Brasília, 18 de novembro de 2016.
Senhor Presidente:
1. Em cumprimento ao disposto no §2º, do
Art. 116, da Lei nº 8.666/93 e do Art. 1º, da Lei nº
9.452/97, comunicamos a Vossa Excelência a
celebração do convênio a seguir especificado, bem
como a liberação do respectivo recurso financeiro:
Convênio: 827704/2016
Processo: 21000.011059/2016-79
Concedente:
Secretaria
de
Mobilidade Social, do Produtor Rural
e Cooperativismo - SMC/MAPA
Convenente: Secretaria de Estado da
Agricultura do Espírito Santo/ES
CNPJ: 27.080.555/0001-47

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 425/2016
Vitória, 24 de novembro de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
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Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 124/2016, que “Institui o Dia
Estadual do Médico Endocrinologista”.
Para o arquivo da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.594, de 21 de novembro de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

Diário do Poder Legislativo - 17
FERRAÇO - DEM) - Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 392/2015

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 426/2016
Vitória, 24 de novembro de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 122/2016, que “Altera a redação
da ementa e do art. 1.º da Lei n.º 10.509, de 05 de
abril de 2016, para denominar Professor Caetano
Bravin a Biblioteca da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Geraldo Vargas Nogueira,
localizada no Município de Colatina”.
Para o arquivo da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.592, de 21 de novembro de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 427/2016
Vitória, 24 de novembro de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 129/2016, que “Altera a Lei n.º
9.263, de 08 de julho de 2009, que reordena o
Programa Bolsa Universitária NOSSABOLSA”.
Para o arquivo da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.593, de 21 de novembro de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO

RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 53/2012, de autoria da
senhora Deputada Luzia Toledo, objetiva tornar
“obrigatória a disponibilização de informações
básicas sobre os responsáveis pelos sites e páginas
eletrônicas que comercializam bens e serviços no
âmbito do Estado do Espírito Santo” e, para tanto, dá
outras providências correlatas. O referido projeto foi
lido na Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro de
2012 e publicado no Diário do Poder Legislativo DPL do dia 29 do mesmo mês e ano de sua leitura em
Plenário, às páginas 21 a 23.
Todavia, nos termos do artigo 147 do
Regimento Interno, ou seja, por não ter sido
concluída na legislatura anterior, a proposição foi
arquivada em 23 de fevereiro de 2015, observado
ainda que ocorreu a reconstituição dos autos
respectivo por extravio, na forma do artigo 145 do
Regimento Interno. Mas, foi desarquivada mediante
deferimento, em 09.02.2015, do Requerimento nº
24/2015, da lavra da própria autora do Projeto de Lei
nº 53/2012, requerimento este protocolizado no dia
03 de fevereiro de 2015 (autos apensos) e que
requeria o desarquivamento e retorno da tramitação
regular.
Após, a proposição legislativa recebeu
encaminhamento para esta Comissão de Constituição
e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de
elaboração de Parecer para efeito de análise da sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica
legislativa empregada em sua feitura, conforme
dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009
(Regimento Interno desta augusta Assembleia
Legislativa).
Este é o Relatório.
PARECER DO RELATOR
Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº
53/2012, de autoria da senhora Deputada Luzia
Toledo, visa determinar que: “(...) torna obrigatória a
disponibilização de informações básicas sobre os
responsáveis pelos “sites”, “páginas eletrônicas”,
“homepages”, “blogs” e similares, tanto os que
comercializam como os que não comercializam bens
e serviços, no âmbito do Estado do Espírito Santo”.
Nesses termos, ficariam as pessoas físicas ou
jurídicas que comercializam bens e serviços pela
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internet obrigadas a incluírem em seus “sites”,
“páginas eletrônicas”, “homepages”, “blogs” e
similares, as seguintes informações básicas: a)
número de inscrição junto ao Ministério da Fazenda
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoa Física (CPF) conforme o caso; b)
endereço completo da sede, loja, depósito ou local
onde seus produtos são expostos ou armazenados
para entrega; c) informação do número dos telefones
de serviço de atendimento aos clientes/consumidores
(SAC); d) informações da pessoa física ou jurídica
responsável pela entrega dos produtos adquiridos,
sem mencionar, neste caso, o número dos telefones
de atendimento aos clientes (SAC); e, ainda, e)
informações das pessoas físicas ou jurídicas
responsáveis pela criação e pela manutenção dos
“sites”, “páginas eletrônicas”, “homepages”, “blogs”
e similares em funcionamento.
Em continuidade, o projeto regula que os
responsáveis pela criação e manutenção de “sites”,
“páginas eletrônicas”, “homepages”, “blogs” e
similares em funcionamento deverão, igualmente,
disponibilizar as informações acima indicadas.
A regulação avança para prever que, em caso
de descumprimento das obrigações impostas, serão
responsabilizadas solidariamente as pessoas físicas
ou jurídicas
responsáveis
pela
venda
e
comercialização, bem como os responsáveis pela
criação e manutenção das páginas “sites”, “páginas
eletrônicas”, “homepages”, “blogs” e similares. Da
mesma forma que as pessoas físicas ou jurídicas que
não comercializam bens e serviços pela internet, mas
que possuam “sites”, “páginas eletrônicas”,
“homepages”, “blogs” e similares à disposição dos
consumidores do Estado do Espírito Santo, também
ficarão obrigadas ao cumprimento da pretensa lei.
Para tanto, o projeto prevê a aplicação de
penalidades dispostas no Código de Defesa do
Consumidor, bem como, cria a aplicação de outras
sanções, a saber: I) multa de 100 VRTE´s na primeira
constatação; II) multa de 300 VRTE´s nas demais
infrações; III) suspensão de suas atividades pelo
prazo de 1 (um) a 10 (dez) dias; IV) cassação de
licença do estabelecimento ou de atividade; e, em
derradeiro, V) retirada definitiva do “site”, “página
eletrônica”, “homepage”, “blog” e similar da internet.
Em final de normatividade, a proposição
ainda regula que, em caso de cassação da licença do
estabelecimento ou de atividade ficarão os sócios,
administradores ou controladores impedidos pelo
prazo de 5 (cinco) anos de exercerem a atividade
empresarial no ramo da atividade da infração, ficando
impedidos de constituírem nova empresa no mesmo
ramo de atividade.
Com essa teleologia, o parlamentar autor do
projeto ora em apreço vislumbra instituir uma
regulamentação
apta
para
imprimir
ação
implementadora de proteção do consumidor. Nestes
termos, fundamenta a Justificativa:
“A presente propositura visa criar
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requisitos de informações mínimas
para que um site ou uma página
eletrônica vá ao “ar”, tais como o
CPF ou CNPJ dos responsáveis pelo
site, endereço físico da sede,
telefones e, ainda, dos responsáveis
pela criação do site.
Visa-se, com isto, disponibilizar
maior informação ao consumidor
para que, caso haja algum problema
no site ou, ainda, em algum produto
adquirido, que possa buscar seus
direitos judicialmente ou também
utilizando-se os PROCON´s, no
âmbito do Estado do Espírito Santo.
Não é demais lembrar, ainda, que
muitos consumidores são enganados
a comprar produtos e serviços pela
internet que nunca foram entregues e
quando o consumidor vai procurar
saber informações e dados do
vendedor, não encontra nenhuma
informação do responsável pela
empresa, pelo site e ou pela empresa
responsável pela entrega.
Além das empresas que vendem seus
produtos e serviços pela internet, a
obrigatoriedade também atinge as
empresas que não vendem pela
internet, mas sim por lojas físicas ou
outro modo, haja vista que
disponibilizam seus bens e serviços
de outro modo que não pela internet e
devem ter o mesmo tratamento
disponibilizando as informações em
seus “sites”, “páginas eletrônicas”,
“homepages”, “blogs” e similares da
internet.
Ora, é prudente que uma empresa
disponibilize suas informações pela
internet de modo a tornar mais
transparente
e
segura
suas
informações e transações que vier a
fazer.
Aliás, o Código de Defesa do
Consumidor expressamente dispõe
em seu artigo 6º os direitos básicos
de todo consumidor, trazendo o
direito à informação adequada e clara
sobre os produtos e serviços, a
proteção contra fornecimento de
produtos e serviços e acesso aos
órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação
de danos, com a facilitação de seus
direitos:
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(...)
É de competência concorrente
legislar sobre direito do consumidor,
conforme dispõe o artigo 24, incisos
V e VII, da constituição Federal de
1988, que estabelece:
(...)
Desse modo, o direito à informação
nunca é demais para auxiliar o
consumidor que sempre está numa
posição de inferioridade em relação
às empresas que possuem maiores
condições de se preparar para um
eventual litígio, ao passo que os
consumidores ainda têm muita
dificuldade de exigir seus direitos.”
Outrossim, a “mens legislatoris” que se
destaca da Justificativa é relevante sob a ótica do
interesse público, destarte, resta registrado o elevado
grau de importância meritória do Projeto de Lei nº
53/2012, principalmente no que concerne ao comento
norteador endereçado no artigo 6º do Código de
Defesa do Consumidor.
Por seu turno, a análise jurídica do objeto
normativo do Projeto de Lei nº 53/2012 conclui que o
mesmo é adequado em face das exigências
regimentais do processo legislativo respectivo e das
demais condicionantes constitucionais e legais
(material e formal). Em verdade, diante do
credenciamento jurídico, verifica-se do diagnóstico
decorrente que, salvo melhor juízo, a pretensa
normatividade da proposição legislativa não traz
nenhum ponto de antinomia com os preceitos
constitucionais, tanto da Constituição Federal, quanto
da Constituição Estadual (desde que adotada a
Emenda Substitutiva abaixo indicada), assim, a
consagrando com a graduação de material e
formalmente constitucional. Para tanto, foi
considerado:
DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
Da competência legislativa para dispor sobre
a matéria: Desta forma, o projeto de lei em exame
trata de matéria afeta ao Estado do Espírito Santo,
uma vez que a declaração objetivada converge para
um contexto de direito do consumidor. Para tanto, a
previsão está definida no caput, do art. 63, da
Constituição Estadual. Vejamos:
Constituição Estadual
“Art. 63 - A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
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de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição.”
Da espécie normativa que deva conter a
matéria: o artigo 61, inciso IV, da Constituição
Estadual prevê a Lei (Lei Ordinária) como uma das
espécies normativas primárias (simetria ao artigo 59
da CR). Nesse mesmo sentido, o artigo 141, inciso
III, do Regimento Interno. Como a Constituição
Federal e a Constituição Estadual não trata do tema,
isto significa, reflexamente, compreender que a
matéria pertence ao campo temático da Lei
Ordinária, razão pela qual a proposição legislativa
em comento está correta. Nesse sentido, explanam os
professores Gustavo Merçon e Sidney Guerra1:
“Diante da coerência técnica de
ordem constitucional envolvida, o
legislador infraconstitucional utilizarse-á, obrigatoriamente, da espécie
Lei Ordinária para regulamentar
determinadas matérias diante da
ocorrência de quaisquer das seguintes
possibilidades: 1) a Constituição
prevê a matéria e determina
expressamente a sua regulamentação
por meio de Lei Ordinária; 2) a
Constituição prevê a matéria e utiliza
o termo “lei” para indicar a espécie
normativa que irá regulamentá-la; 3)
a Constituição prevê a matéria mas
não indica qual a espécie normativa
que irá regulamentá-la; 4) a
Constituição é omissa quanto à
matéria,
porém
a
sua
regulamentação também será via
Lei Ordinária. Em todos esses
casos, a espécie normativa apropriada
é, necessariamente, a lei ordinária e,
a não utilização dessa espécie,
acarreta ao projeto legislativo erro
essencial formal insanável.”
(NEGRITO NOSSO)
E, por se tratar de lei ordinária, o quorum de
aprovação será o de maioria simples, nos termos do
que preceitua o disposto no art. 47 da Constituição da
República, no art. 59 da Constituição Estadual e no
art. 194 do Regimento Interno. Vejamos
respectivamente:
“Art.
47.
Salvo
disposição
constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas
Comissões serão tomadas por
maioria dos votos, presente a maioria
absoluta de seus membros.”
“Art.
59.
constitucional

Salvo
disposição
em contrário, as
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deliberações
da
Assembleia
Legislativa serão tomadas por
maioria dos votos, presente a maioria
absoluta de seus membros.”
“Art. 194. As deliberações, salvo
disposições em contrário, serão
tomadas por maioria dos votos,
presente, no mínimo, a maioria
absoluta dos Deputados.”
Da competência para a iniciativa da matéria:
os artigos 151 e 152, inciso I, do Regimento Interno
preveem a competência de iniciativa dos
parlamentares, fato esse que confere legitimidade
para a autora do projeto (Deputado Luzia Toledo).
Destarte, sendo certo que não se trata de matéria na
qual a Constituição Federal, Constituição Estadual ou
o Regimento Interno exigem qualquer iniciativa
qualificada ou privativa, até porque versa tãosomente de defesa do consumidor.
Do regime de votação: tem-se que o mesmo
deverá ser a princípio o de votação simbólica, mas
pode ser escolhida a votação nominal, nos termos do
artigo 202, II, do Regimento Interno. Assim, o
processo de votação terá o seguinte procedimento
geral: o início da votação de matéria constante da
“Ordem do Dia” e a verificação de quorum serão
sempre precedidos do som dos tímpanos (sinal
sonoro decorrente do acionamento de campainha
localizada no Plenário). Em caso de empate de
votação, haverá nova votação na sessão seguinte e,
persistindo o empate, o Presidente da Mesa Diretora
votará com a finalidade de desempatar o resultado da
votação. Dita o artigo 200 do Regimento Interno:
“Art. 200. São dois os processos de
votação:
I - simbólico; e
II - nominal;
§ 1º Escolhido um processo de
votação, outro não será admitido,
quer para a matéria principal, quer
para emenda ou subemenda.
§ 2º O início da votação de matéria
constante da Ordem do Dia e a
verificação de quorum serão sempre
precedidos do som dos tímpanos.
§ 3º Em caso de empate de votação
simbólica ou nominal, haverá nova
votação na sessão seguinte e,
persistindo o empate, observar-se-á o
disposto no artigo 23, § 2º.”
Todavia, além das regras gerais do processo
de votação, existem procedimentos específicos para a
modalidade de votação nominal, conforme dispõe o
artigo 201 do Regimento Interno. Além da
observância plena dos procedimentos do processo de
votação acima indicados, cabe gizar que, para fins de
validade, o mesmo também engloba outros
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procedimentos importantes como: o Método de
Votação e do Destaque (artigos 204 a 207 do
Regimento Interno); o Encaminhamento da Votação
(artigos 208 e 209 do Regimento Interno); o
Adiamento da Votação (artigo 210 do Regimento
Interno); e a Justificação de Voto (artigo 211 do
Regimento Interno).
O regime inicial de tramitação do Projeto de
Lei nº 53/2012 é o de tramitação ordinária, com
fulcro no art. 148, inciso II, do Regimento Interno.
Em face disso, a tramitação da proposição foi
corretamente iniciada com a sua leitura no Pequeno
Expediente, bem como a sua distribuição eletrônica,
em avulsos (art. 149 do Regimento Interno).
DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
Especificamente sobre a constitucionalidade
material do projeto de lei ora em apreço, vislumbrase que a sua medida visa somente assegurar o direito
de informação aos consumidores que preconizados.
Entretanto, é importante informar que o texto original
do projeto possui diversas antinomias como
ordenamento jurídico posto, pois versa sobre: (A)
obrigação sem natureza de “consumo”, na medida em
que impõe no artigo 1º obrigação para aqueles que
não comercializam bens e serviços; (B) impõe poder
de polícia administrativa, também, para empresas que
não possuem sede no Estado do Espírito Santo,
inclusive para aquelas com sede no exterior; (C) cria
solidariedade obrigacional de serviços que não se
correlacionam; (D) cria sanções repetidas no Código
de Defesa do Consumidor - CDC e no Decreto
Federal nº 2.181/1997, inclusive impondo
impedimento temporário ao direito constitucional da
livre iniciativa (exercício de atividade empresarial) e,
assim, instituindo excesso punitivo indevido observado que este excesso impede a atuação do
PROCON, na medida em que ultrapassam o limite do
mesmo de exercer o poder-dever do Poder de Polícia
Administrativo que lhe compete.
Nestes termos, é necessário que se proceda
com a aprovação de emenda substitutiva (proposição
acessória) ao seu texto para fins de saneamento
destas inconstitucionalidades. In casu, a Emenda
Substitutiva apta para promover as correções
necessárias esta disposta na conclusão do presente
parecer, e considerando-a pode-se aferir validade
para a proposição ora em análise. Destarte, restou-nos
reconhecer que o procedimento legislativo almejado
pelo objeto do projeto de lei é materialmente
constitucional.
Em tempo, no que concerne ao ponto da
vigência da lei no tempo, tem-se que, por se tratar de
objeto normativo de aplicabilidade com grau médio
de dificuldade, a emenda apresentada se atem aos
parâmetros de razoabilidade para exigir prazo de
vacatio legis de noventa dias para a entrada em vigor
do Projeto de Lei nº 53/2012, na hipótese de ser o
mesmo transformado em Lei Ordinária.
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Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Da
Compatibilidade com os Princípios, Direitos e
Garantias Previstos no art. 5º da Constituição
Federal), observa-se que os mesmos formam um
acervo exemplificativo de Direitos Humanos Civis
(Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de
proteção do indivíduo contra a ação danosa e
indevida juridicamente do próprio Estado. Ora, tais
direitos fundamentais possuem natureza de proteção
do indivíduo em face da ação não autorizada
juridicamente do Estado. Desta forma, o Projeto de
Lei nº 53/2012 não possui qualquer correlação de
dano para com esses Direitos Fundamentais (desde
que aprovada a Emenda Substitutiva proposta), haja
vista que não trata de ação incidente sobre os
indivíduos presentes na sociedade e nem em relação
aos seus bens, mas somente de assegurar informações
a consumidores.
É de bom alvitre especificar que a análise
deste parecer também se ateve e considerou, de forma
especial, os direitos fundamentais endereçados nos
incisos VI e VIII, do art. 5º, da CR e o diagnóstico
aferido detectou que não houve desatendimento
destes direitos por parte do Projeto de Lei nº 53/2012,
até porque a proposição somente prevê direito de
consumidor. Em suma, por não possuir alcance sobre
os direitos fundamentais previstos no art. 5º da
Constituição Federal e, frente a isso, não ser
incompatível com estes direitos, cabe confirmar
compatibilidade da pretensa norma com esta ordem
constitucional.
Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do Respeito ao
Princípio Constitucional da Isonomia), a análise
converge, também, para o que se registrou no
parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Lei nº
53/2012 não possui qualquer correlação de ingerência
nos Direitos Fundamentais e esse quadro específico
da proposição inclui o Princípio da Isonomia, que
possui endereço no próprio art. 5º, caput e inciso I, da
Constituição Federal. Vejamos:

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do Respeito ao
Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa
Julgada), contempla-se que o mesmo igualmente
converge para o art. 5º da Constituição Federal. In
verbis:

“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:

Nesses termos constitucionais e legais, o
Projeto de Lei nº 53/2012 não inova a ordem jurídica
para produzir efeito nos direitos das pessoas e nem
implica em desatendimento ao que juridicamente foi
firmado por partes ou decidido em definitivo pela
prestação jurisdicional, haja vista a proposição
somente de assegurar direito a informação aos
consumidores. Em outras palavras, a proposição
legislativa indicada não desrespeita estes Institutos
Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e
Coisa Julgada) pela simples razão de que não
normatiza nada antinômico ao interesse ou direitos de
pessoas físicas e jurídicas, mas somente sobre
matéria de interesse público, conforme, inclusive,
definido pela análise de mérito (constitucionalidade
material), desde que aprovada a Emenda Substitutiva
apresentada por este parecer.
Face ao todo acima disposto, fica o Projeto

I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;”
Desta forma, aflora da análise que o projeto
em comento não produz resultado que afronta a
condição de isonomia das pessoas, pois a obrigação
alcançará a todos os obrigados que possuírem sede no
Estado do Espírito Santo.

“Art. 5º. .............................................
XXXVI - a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;”
Nesse diapasão a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição
Federal
e
passou
a
integrá-la
infraconstitucionalmente, inclusive para fins de
conceituar juridicamente tais institutos de Segurança
Jurídica e garantidores de Paz Social. Assim, dita a
ordem legal:
“Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito
imediato e geral, respeitados a ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e
a coisa julgada.
§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o
já consumado segundo a lei vigente
ao tempo em que se efetuou.
§2º. Consideram-se adquiridos assim
os direitos que o seu titular, ou
alguém por ele, possa exercer, como
aqueles cujo começo do exercício
tenha termo pré-fixo, ou condição
pré-estabelecida inalterável, a arbítrio
de outrem.
§3º. Chama-se coisa julgada ou caso
julgado a decisão judicial de que já
não caiba recurso.”
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de Lei nº 53/2012 confirmado como adequado no que
tange aos preceitos materiais constitucionais, assim
confirmando a sua patente de constitucional.
DA LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE
Em continuidade, estendendo um pouco mais
a análise técnica da proposição, verifica-se que,
quanto à mesma, até a presente data, não há oposição
na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios
Tribunais Superiores que impeça, material ou
formalmente, o projeto de ser aprovado,
consequentemente, recebe o grau de jurídico. Diante
dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do
Projeto de Lei nº 53/2012 não afronta a legislação
federal e estadual, assim recebendo a qualidade de ser
patenteado como legal.
Essas duas conclusões técnicas foram
aferidas, também, frente ao fato de que o projeto de
lei em tela preencheu a todos os requisitos previstos
no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (compatibilidade regimental
plena da presente proposição) e da legislação
específica para a sua elaboração.
Considerando todo o exposto, fica
confirmado que o Projeto de Lei nº 53/2012 não
afronta a legislação federal e estadual e nem possui
embargo por parte dos tribunais, assim recebendo a
qualidade de ser patenteado como jurídico e legal.
DA TÉCNICA LEGISLATIVA
No que norteia a técnica legislativa
empregada na elaboração da proposição, registra-se
que a mesma atende satisfatoriamente os preceitos:
(a) da Constituição Federal, (b) da Constituição
Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n° 95, de
26 de fevereiro de 1998, (d) da Lei Complementar
Estadual nº 168, de 01 de dezembro de 1999 e (e) da
Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento
Interno desta Nobre Assembleia Legislativa).
DO ESTUDO TÉCNICO REALIZADO PELA
DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR
Quanto ao estudo técnico proveniente da
Diretoria de Redação (DR) da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe
informar que o mesmo não se encontra nos autos do
Projeto de Lei nº 53/2012.
Nesses termos, sugerimos aos nossos Ilustres
Pares desta douta Comissão permanente a adoção do
seguinte:
PARECER N.º 392/2015
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
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TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº
53/2012, de autoria da Deputada Luzia Toledo, com
aprovação da seguinte Emenda Substitutiva:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Art. 1º. O Projeto de Lei nº 53/2012,
de autoria da senhora Deputada
Luzia Toledo, passa a ter o seguinte
texto normativo:
“Art. 1º - Fica obrigada a
disponibilização de informações
básicas sobre os responsáveis pelos
“sites”,
“páginas
eletrônicas”,
“homepages”, “blogs” e similares,
que comercializam bens e serviços.
Parágrafo Único - Para fins desta lei,
consideram-se como responsáveis,
pelos “sites”, “páginas eletrônicas”,
“homepages”, “blogs” e similares,
as pessoas físicas ou jurídicas
privadas com sede nos Estado do
Espírito Santo.
Art. 2º - Ficam as pessoas físicas ou
jurídicas que comercializam bens e
serviços pela internet obrigadas a
incluírem em seus “sites”, “páginas
eletrônicas”, “homepages”, “blogs”
e similares, as seguintes informações
básicas:
I - número de inscrição junto ao
Ministério da Fazenda do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou Cadastro de Pessoa Física (CPF)
conforme o caso;
II - endereço completo da sede, loja,
depósito ou local onde seus produtos
são expostos ou armazenados para
entrega;
III - informação do número dos
telefones de serviço de atendimento
aos clientes/consumidores (SAC);
IV - informações da pessoa física ou
jurídica responsável pela entrega dos
produtos adquiridos, sem mencionar,
neste caso, o número dos telefones
de atendimento aos clientes (SAC);
e
V - informações das pessoas físicas
ou jurídicas responsáveis pela
criação e pela manutenção dos
“sites”,
“páginas
eletrônicas”,
“homepages”, “blogs” e similares
em funcionamento.
Art. 3º - Os responsáveis pela
criação e manutenção de “sites”,
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“páginas eletrônicas”, “homepages”,
“blogs”
e
similares
em
funcionamento
deverão
disponibilizar suas informações
dispostas no inciso V, do artigo
anterior.
Art. 4º - Ficam os responsáveis pelo
descumprimento da presente lei,
sujeitos às penalidades dispostas no
Código de Defesa do Consumidor CDC.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor 90
(noventa) dias a partir de sua
publicação.”
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2015.
RODRIGO COELHO
Presidente
MARCELO SANTOS
Relator
EUCLÉRIO SAMPAIO
JANETE DE SÁ
RAQUEL LESSA
1

GUERRA, Sidney; MERÇON, Gustavo. Direito
constitucional aplicado à função legislativa. Rio de
Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 230.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL,
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL,
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS
PARECER N.º 01/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 53/2012
Autora: Deputada Luzia Toledo
Assunto: “Torna obrigatória a disponibilização de
informações básicas sobre os responsáveis pelos sites
e páginas eletrônicas que comercializam bens e
serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo”.
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 53/2012, de autoria do
Excelentíssima Deputada Luzia Toledo, objetiva
“Torna obrigatória à disponibilização de informações
básicas sobre os responsáveis pelos sites e páginas
eletrônicas que comercializam bens e serviços no
âmbito do Estado do Espírito Santo”.
O referido projeto foi lido na Sessão
Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2012 e publicado
no Diário do Poder Legislativo - DPL do dia 29 do
mesmo mês e ano de sua leitura em Plenário, às
páginas 21 a 23.
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Todavia, nos termos do artigo 147 do
Regimento Interno, ou seja, por não ter sido
concluída na legislatura anterior, a proposição foi
arquivada em 23 de fevereiro de 2015, observado
ainda que ocorreu a reconstituição dos autos
respectivo por extravio, na forma do artigo 145 do
Regimento Interno. Mas, foi desarquivada mediante
deferimento, em 09.02.2015, do Requerimento nº
24/2015, da lavra da própria autora do Projeto de Lei
nº 53/2012, requerimento este protocolizado no dia
03 de fevereiro de 2015 (autos apensos) e que
requeria o desarquivamento e retorno da tramitação
regular.
Após, juntado o parecer técnico-jurídico, a
Proposta foi encaminhado à douta Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
para efeito de análise de sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Nessa
Comissão recebeu o Parecer de nº 392/2015, pela
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa
técnica legislativa, com a adoção da emenda
substitutiva.
Em seguida o Projeto foi encaminhado a
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos, onde recebeu o Parecer de n° 09/2016, o
qual foi pela Aprovação do presente Projeto.
Agora o Projeto vem a essa Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital,
Biossegurança, Qualificação Profissional, Energia,
Gás Natural, Petróleo e seus derivados na forma do
art. 49 do Regimento Interno (Resolução nº
2.700/2009).
É o relatório.
II - PARECER DO RELATOR
Trata-se do Projeto de Lei nº 53/2012, de
autoria da Excelentíssima Deputada Luzia Toledo,
que tem como escopo tornar obrigatória a
disponibilização de informações básicas sobre os
responsáveis pelos sites e páginas eletrônicas que
comercializam bens e serviços no âmbito do Estado
do Espírito Santo.
Em sua justificativa o autor afirma: “Visa-se,
com isto, disponibilizar maior informação ao
consumidor para que, caso haja algum problema no
site ou, ainda, em algum produto adquirido, que
possa buscar seus direitos judicialmente ou também
utilizando-se os PROCON´s, no âmbito do Estado do
Espírito Santo”.
Descrito o objeto da proposição, devemos
ressaltar que o parecer desta comissão abrange
apenas a analise de seu mérito, estando prejudicada
qualquer análise sob ponto de vista diverso, que
compete às outras comissões, nos termos regimentais.
Analisando a norma como um todo, nota-se
que a propositura trata de assunto ligado a prestação
de serviço e vendas realizadas por meio da Internet,
prática essa cada vez mais utilizada e que hoje se
tornou comum.
Ao propor que paginas eletrônicas de vendas

24 - Diário do Poder Legislativo
disponham de mais informações a respeito de seus
responsáveis, o presente projeto objetiva uma
melhoria nesse serviço, otimizando assim a sua
utilização pelo fato de torna-lo mais confiável.
A Emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
merece ser acolhida, uma vez que a mesma tem o
condão de aperfeiçoamento não alterando o mérito
como analisado por essa Comissão.
Portanto, em razão do mérito e pelas considerações
aduzidas, adotamos o posicionamento favorável à
aprovação da matéria, sugerindo aos demais
membros desta Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 01/2016
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
INCLUSÃO
DIGITAL,
BIOSSEGURANÇA,
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ENERGIA,
GÁS NATURAL, PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei nº 53/2012, de autoria da Deputada Luzia
Toledo, com a adoção da Emenda apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2016.
SERGIO MAJESKI
Presidente
NUNES
Relator
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇÃO CONTROLE E TOMADA DE
CONTAS
PARECER N.º 48/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 53/2012
Proposição: Projeto de Lei n.º 053/2012
Autora: Deputada Estadual Luzia Toledo
Ementa: “Torna obrigatório a disponibilização de
informações básicas sobre os responsáveis pelos sites
e páginas eletrônicas que comercializam bens e
serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo”.
PARECER DO RELATOR
1) RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 053/2012, de
autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo que torna
obrigatório á disponibilização de informações básicas
sobre os responsáveis pelos sites e páginas
eletrônicas que comercializam bens e serviços no
âmbito do Estado do Espírito Santo.
A proposição foi lida no expediente da
Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2012. A
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matéria foi publicada no Diário do Poder Legislativo
- DPL do dia 29 de fevereiro de 2012 (FLS. 09/10).
Por não ter sido concluída na legislatura anterior, a
mesma foi arquivada no dia 23 de fevereiro de 2015
(fl. 14), tendo esta sido desarquivada a pedido da
autora através do Requerimento 24/2015 (fl. 15)
apenso a este processo.
Inicialmente a Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, acolheu o parecer
técnico pela inconstitucionalidade, entretanto,
reavaliou a matéria e proferiu despacho pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa com adoção de uma emenda
substitutiva (fls. 97-106).
Após a matéria seguiu para a Comissão de
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para
análise, em que recebeu parecer pela aprovação com
adoção da emenda apresentada na Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação (fls.
114-116). Na sequência o projeto seguiu para a
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Inclusão
Digital, Biossegurança, Qualificação Profissional,
Energia, Gás Natural, Petróleo e Seus Derivados e
também recebeu parecer pela aprovação (fls. 124-126).
Posteriormente foi encaminhado para Comissão de
Segurança e Combate ao Crime Organizado que
igualmente opinou pela aprovação (132-133).
Por fim, os autos foram remetidos a esta
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização
Controle e Tomada de Contas, designando este que a
subscreve para análise e parecer conforme emana o
art. 90 do Regimento Interno.
É o Relatório.
PARECER DO RELATOR
O presente projeto de lei de autoria da
Deputada Estadual Luzia Toledo pretende tornar
obrigatório á disponibilização de informações básicas
sobre os responsáveis pelos sites e páginas
eletrônicas que comercializam bens e serviços no
âmbito do Estado do Espírito Santo, vindo a esta
comissão para análise e parecer.
Para tanto, a resolução nº 2.700 de 15 de
julho de 2009 designou para a Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tomada de Contas compete opinar sobre todas as
proposições quanto ao aspecto financeiro, que
concorram diretamente para aumentar ou diminuir a
despesa, como preconiza o art. 42, inciso V:
Art. 42. À Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tomada de Contas
compete opinar sobre:
V - todas as proposições quanto ao
aspecto financeiro, que concorram
diretamente para aumentar ou
diminuir a despesa, assim como a
receita pública;
Da análise da proposição, verifica-se que a
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aplicação de seus dispositivos não resulta na criação
de despesa obrigatória de caráter continuado, não
gerando direitos subjetivos, com grande repercussão
financeira oponível ao Estado e a natureza da
proposição não traz qualquer implicação quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual.
Ainda, quando tratamos da questão do
consumidor na internet, que realiza compras em lojas
virtuais, transações em bancos eletrônicos, bem como
adquire softwares, músicas e conteúdos por
download, além de fazer cursos, há toda uma série de
indicadores que devem ser cumpridos para evitar
riscos legais entre as partes, e a proposta veio
corroborar com o aumento da segurança nas relações
de compra online.
Sendo assim, preenchendo os pressupostos
legais para aplicação do Projeto de Lei nº 053/2012
de autoria da Deputada Luzia Toledo, sugiro aos
ilustres pares desta Comissão a adoção do seguinte:
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e páginas eletrônicas que comercializam bens e
serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo.
A autora, na justificativa, argumenta, em
suma, que o projeto visa a proteger o consumidor,
criando condições mínimas para que uma pessoa
física ou jurídica passe a oferecer produtos ou
serviços por intermédio da internet. Tais condições
consistem na garantia do direito à informação a
respeito do fornecedor de produtos ou serviços.
O projeto foi lido na Sessão Ordinária do dia
23 de fevereiro de 2012 e publicado no Diário do
Poder legislativo - DPL do dia 29 do mesmo mês e
ano da sua leitura em Plenário.
A proposição recebeu parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, na forma do substitutivo aprovado
(Parecer nº 392/2015, fls. 97-106). Ao ser distribuída
a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos
Direitos Humanos, coube-nos relatar.
É o relatório.
2. PARECER DO RELATOR

PARECER N.º 48/2016
A
COMISSÃO
DE
FINANÇAS,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO CONTROLE
E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei nº 053/2012 de autoria da Sra.
Deputada Estadual Luzia Toledo, com a adoção da
emenda apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação.
Sala das Comissões, 08 de agosto de 2016.
DARY PAGUNG
Presidente
EUCLÉRIO SAMPAIO
Relator
HUDSON LEAL
LUZIA TOLEDO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 177/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 53/2016
Autora: Deputada Luzia Toledo
Assunto: “Torna obrigatória a disponibilização de
informações básicas sobre os responsáveis pelos sites
e páginas eletrônicas que comercializam bens e
serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo”.
1. RELATÓRIO
O Projeto de Lei n.º 53/2012, de autoria da
Excelentíssima Senhora Deputada Luzia Toledo,
determina a obrigatoriedade da disponibilização de
informações básicas sobre os responsáveis pelos sites

Atendendo ao disposto no art. 52, inc. I, do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa
(Resolução nº 2.700/2009), a proposta veio a esta
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos para análise e parecer de mérito.
Assim, analisando o mérito da proposição,
passamos a discorrer sobre a importância da
aprovação deste projeto.
Nos termos da justificativa apresentada às fls. 05/07,
o presente projeto de lei busca proteger os
consumidores, uma vez que:
A presente propositura visa criar
requisitos de informações mínimas
para que um site ou uma página
eletrônica vá ao “ar”, tais como o
CPF ou CNPJ dos responsáveis pelo
site, endereço físico da sede,
telefones e, ainda, dos responsáveis
pela criação do site .
Visa-se, com isto, disponibilizar
maior informação ao consumidor
para que, caso haja algum problema
no site ou, ainda, em algum produto
adquirido, que possa buscar seus
direitos judicialmente ou também
utilizando-se os PROCON´s, no
âmbito do Estado do Espírito Santo.
(...)
A proteção dos cidadãos deve ser efetivada
também por meio de leis sobre as relações de
consumo, pois é inquestionável a vulnerabilidade
daqueles perante as grandes empresas que atuam no
mercado.
Com efeito, mostra-se necessária a edição de
leis que buscam proteger os cidadãos das inúmeras
condutas omissas e ilegais praticadas pelas empresas
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quando da prestação de serviços e venda de produtos.
No presente caso, o projeto de lei objetiva a
proteger especificamente aqueles consumidores de
bens e serviços pela internet, exigindo dos
respectivos fornecedores a disponibilização de
informações a seu respeito como requisito mínimo
para que possam praticar esse tipo de negócio.
É notória a expansão das negociações
ocorridas por meio da internet e a necessidade de
proteger o consumidor de tal relação de consumo;
tendo em vista, sobretudo, a ocorrência de inúmeros
casos de fraude perpetrados nestas transações.
Neste contexto, em razão da falta de
informação, muitos consumidores acabam sendo
enganados, mantendo relações com fornecedores não
identificados, o que inviabiliza o exercício dos seus
direitos no caso de problemas na relação de consumo.
Logo, não restam dúvidas de que o projeto de
lei em foco, ao tornar obrigatória a disponibilização
de informações básicas sobre os responsáveis pelos
sites e páginas eletrônicas que comercializam bens e
serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo, tem
o intuito de promover os direitos individuais e
coletivos dos consumidores do Estado do Espírito
Santo.
Desta forma, sugerimos aos demais membros
desta douta Comissão, a adoção do seguinte:
PARECER N.º 177/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 53/2012,
de autoria da Excelentíssima Senhora Deputada
Luzia Toledo, com a adoção da emenda apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação.
Sala das Comissões, 22 de novembro de
2016.
NUNES
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
DARY PAGUNG
SERGIO MAJESKI
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
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Autor: Deputado Gilsinho Lopes
Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação
Gabrielense dos Apicultores Conscientes - AGAC,
localizada no Município de São Gabriel da
Palha/ES”.
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 421/2015, de autoria do
Deputado Gilsinho Lopes, tem como escopo:
“Declara de utilidade pública a Associação
Gabrielense dos Apicultores Conscientes - AGAC,
localizada no Município de São Gabriel da
Palha/ES”.
A matéria foi protocolada no dia 14/10/2015,
lida no expediente da Sessão Ordinária do dia
19/10/2015. Em relação à Publicação no DLP - Diário
do Poder Legislativo, esta não se encontra nos autos, e
por ser condição essencial para sua tramitação,
conforme dispõe artigo 149 do Regimento Interno a
mesma deve ser providenciada e juntada aos autos
logo após a emissão deste parecer.
Depois de juntado o parecer jurídico da
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação para análise e parecer, na forma do art. 41
e incisos do Regimento Interno - Resolução nº
2.700/09.
É o relatório.
II - PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA
JURIDICIDADE,
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL E LEGALIDADE.
1 FORMAL:

DA

CONSTITUCIONALIDADE

Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente
entre a União e Estados Federados, consoante o que
dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal.
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos 55, 56 e 61, III, todos da Carta Estadual, em
que a espécie normativa adequada para tratar do tema
é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual.
Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
concluímos por sua subjunção aos preceitos
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa
concorrente para legislar.

PARECER N.º 385/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 421/2015

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
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Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos
cidadãos,
satisfeitos
os
requisitos
estabelecidos
nesta
Constituição.”
Logo, ao ser proposto por parlamentar, o
Projeto de Lei está em sintonia com a Constituição
Estadual.
Passa-se, então, à análise dos demais
requisitos formais atinentes ao processo legislativo,
em especial, o regime inicial de tramitação da
matéria, o processo de votação a ser utilizado e o
quorum para a sua aprovação.
O regime inicial de tramitação é o especial. A
deliberação acerca deste Projeto de Lei deve ser
realizada pela Comissão de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Nutricional, em caráter
terminativo, nos termos do art. 276, inc. III, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da
Constituição Estadual.
O processo de votação é o nominal, nos
termos do § 1º do art. 277 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de
julho de 2009. Confira, in verbis:
Art. 277. Após sua publicação, o
projeto de lei será encaminhado
para o cumprimento do disposto no
artigo 41, inciso I, e, conforme a
matéria tratada, submetido à
votação numa das comissões
indicadas no artigo 276.
§ 1º O projeto de lei será aprovado
pelo voto favorável da maioria,
estando presente a maioria absoluta
dos membros da comissão, em
votação nominal.
Relativamente a quorum, é
ressalvar que existem dois tipos:

importante

a) quorum de votação: é aquele
necessário
para
que
ocorra
deliberação do plenário ou da
comissão a respeito de certa
proposição, e não para aprovar o
Projeto. O quorum de votação, no
caso em tela, é de maioria absoluta
dos membros da Comissão (mais de
50% dos membros) (art. 59 da
Constituição do Estado e art. 277, §
1º, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução
nº 2.700 de 15 de julho de 2009).
b) quorum de aprovação: é aquele
necessário para aprovar o Projeto. O
quorum de aprovação da lei ordinária
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é de maioria simples ou relativa, ou
seja, mais de 50% (cinquenta por
cento) dos presentes (art. 59 da
Constituição do Estado e art. 277, §
1º, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - (Resolução
nº 2.700 de 15 de julho de 2009).
2 - DA
MATERIAL

CONSTITUCIONALIDADE

A constitucionalidade material é a
compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e
as regras e princípios previstos na Constituição
Federal ou na Constituição Estadual. No caso em
tela, não se vislumbra violação aos textos das
Constituições Federal ou Estadual.
Ao contrário, a liberdade de associação é
plenamente assegurada no artigo 5º, inc. XVII, da
Constituição Federal. Vejamos:
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:
XVII - é plena a liberdade de
associação para fins lícitos, vedada
a de caráter paramilitar.
Não há que se falar, assim, em ofensa a
quaisquer Princípios, Direitos e Garantias
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual,
tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
Como se trata de matéria atinente à
declaração de utilidade pública de associação sem
fins lucrativos, não viola Direitos Humanos previstos
nas Constituições Federal ou Estadual.
Já no tocante à vigência da lei, o projeto de
lei em apreço não visa a alcançar situações jurídicas
pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em
vigor na data de sua publicação.
Da mesma forma, o art. 8º, da Lei
Complementar nº 95/98 recomenda a reserva de
vigência na data de sua publicação aos projetos de
pequena repercussão, o que se aplica ao presente.
3 - DA
LEGALIDADE

JURIDICIDADE

E

DA

Analisando o ordenamento jurídico e as
decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo
ao conteúdo ou à forma do projeto de lei em epígrafe.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até
o presente momento, respeita as demais formalidades
previstas no Regimento Interno (Resolução nº
2.700/2009).
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Quanto ao aspecto da legalidade, o projeto
deve atender aos requisitos estabelecidos na Lei
Estadual nº 3.979/87 (alterada pelas Leis nº.
7.822/04, nº 8.120/05 e nº 8.802/08), que dispõe em
seu art. 1º, in verbis:
“Art. 1º - As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado
com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade,
podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes
requisitos:
I - personalidade jurídica há mais
de dois anos - através de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II - efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade - através de documento
expedido pelo Juiz de Direito, pelo
representante do Ministério Público
Estadual ou pelo Prefeito Municipal
da Comarca ou Município onde a
organização funciona e cópia do
estatuto; (NR)
III - não remuneração dos cargos
da diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto através do balanço anual;
IV - registro no Conselho Municipal
de Assistência Social, onde estiver
atuando, ou no Conselho Estadual
de Assistência Social - CONEAS.”
(NR)

funciona e cópia do estatuto (fl. 28);
d) não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto (fl. 21art. 51).
Assim, o projeto de lei não afronta a
legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a
todos os preceitos.
4 - DA TÉCNICA LEGISLATIVA
Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
observo o atendimento às regras previstas na Lei
Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação
dos atos normativos.
No mais, a Diretoria Redação - DR já
efetuou as correções devidas na redação do referido
projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa fl. 32),
com as quais estamos de acordo e opinamos pela sua
adoção.
Desta
forma,
concluímos
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE,
JURIDICIDADE
E
BOA
TÉCNICA
LEGISLATIVA, do PROJETO DE LEI Nº
421/2015, podendo assim seguir sua regular
tramitação nesta Casa de Leis, razão pela qual somos
adoção do seguinte:
III - PARECER N.º 385/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
421/2015, de autoria do Deputado Gilsinho Lopez.
Plenário Rui Barbosa, 20 de setembro de

Desta forma, pode-se afirmar que o presente
Projeto de Lei guarda observância à norma estadual
específica. Assim, os requisitos estabelecidos no
dispositivo supramencionado estão devidamente
demonstrados nos autos:
a) personalidade jurídica há mais de
dois anos, conforme a certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas
(fl.25);
b) efetivo funcionamento há mais de
dois anos de serviço;
c)o serviço desinteressado e gratuito
prestado à coletividade - através de
documento expedido pelo Juiz de
Direito, pelo representante do
Ministério Público Estadual ou pelo
Prefeito Municipal da Comarca ou
Município onde a organização

2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
JANETE DE SÁ
PADRE HONÓRIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PARECER N.º 21/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 421/2015
Autor: Deputado Gilsinho Lopes
Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação
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Gabrielense dos Apicultores Conscientes - AGAC,
localizada no Município de São Gabriel da
Palha/ES”.

pessoas ligadas a apicultura, para os
intercâmbios
técnicos,
sociais,
ambientais, culturais e comerciais; e
defender os direitos e interesses dos
apicultores de São Gabriel da Palha,
tem realizado um brilhante trabalho
de articulação em favor dos
apicultores do município.

RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 421/2015, de
autoria do Deputado Estadual Gilsinho Lopes, que
“Declara de utilidade pública a Associação
Gabrielense dos Apicultores Conscientes - AGAC,
localizada no Município de São Gabriel da
Palha/ES”.
O referenciado Projeto de Lei foi
protocolizado no dia 14 de outubro de 2016, e lido na
Sessão Ordinária do dia 19 do mesmo mês e ano.
Após, a Proposição recebeu encaminhamento
para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação com o fim de oferecimento de
parecer para efeito de análise de sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica
legislativa utilizada em sua elaboração, conforme
prevê o artigo 41, inciso I, C/C art. 143, ambos do
Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
oportunidade em que recebeu parecer nº 385/2016,
cuja conclusão foi por sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Por fim, o projeto vem a esta Comissão de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Nutricional para exame e parecer de mérito,
atendendo ao artigo 50-A do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
A presente propositura tem por finalidade
declarar de utilidade pública Associação Gabrielense
dos Apicultores Conscientes - AGAC, localizada no
Município de São Gabriel da Palha/ES”.
Na análise do presente Projeto de Lei importa
em verificação de pertinência meritória no que tange
a seu objeto, com enfoque no campo de atuação desta
Comissão.
Com esse específico mister, cabe destacar
que a Justificativa do Autor revela importante
informação, especialmente quando destaca que:

O reconhecimento desta Associação
como
de
Utilidade
Pública
possibilitará a ampliação de sua
atuação, por isso pedimos o apoio
dos pares desta Casa de Leis na
aprovação deste Projeto de Lei.
Pela ótica da área de atuação desta Comissão,
a proposição em epígrafe é avaliada ante a
abordagem de assuntos inerentes à politica de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Nutricional.
A Assistência social destina-se ao
atendimento das necessidades básicas dos indivíduos,
mais precisamente em prol da família, maternidade,
infância, adolescência, velhice, o amparo às crianças
e aos adolescentes carentes, promoção da integração
ao mercado de trabalho, bem como a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária.
Destarte, é notável a atuação da presente
entidade
no
acompanhamento
dos
temas
fundamentais na área assistencial, no caso em apreço,
fomentando as atividades ligadas a apicultura, e
assim, gerando renda para as famílias ligadas a essa
cultura, prestando um relevante serviços à sociedade
capixaba, em especial, ao Município de São Gabriel
da Palha/ES.
Em conclusão final e considerando a análise
de mérito acima disposta, identificamos o Projeto de
Lei nº 421/2015, como portador de relevante
interesse público sob o âmbito de análise desta
Comissão.
Face ao exposto, esta relatoria propõe aos
doutos membros desta Comissão a adoção do
seguinte:
PARECER N.º 21/2016

A Associação Gabrielense dos
Agricultores Conscientes - AGAC, é
uma associação sem fins lucrativos,
fundada em 17 de outubro de 2009,
no município de São Gabriel da
Palha-ES, portadora do CNPJ
11.875.469/0001-90,
situado
à
Avenida Antônio José de Souza, 565,
Bairro Nossa Senhora Aparecida,
CEP 29.780-000.
A Associação, que tem como
finalidade promover a união dos
apicultores, dos técnicos e das

A Comissão de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Nutricional é pela
aprovação do Projeto de Lei nº 421/2015, de autoria
do Deputado Estadual Gilsinho Lopes, na forma do
art. 276 do Regimento Interno.
Sala das Comissões, 28 de novembro de
2016.
ELIANA DADALTO
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Inclua-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 392/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 74/2016
Autor: Deputado Estadual Padre Honório
Ementa: “Concede Título de Cidadã EspíritoSantense a Srª Maria Sélia de Moraes”.
RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº
74/2016, de autoria do Deputado Padre Honório,
proposição que visa a concessão de título de cidadã
Espirito - Santense a Srª Maria Sélia de Moraes por
ter nascida no Estado de Minas Gerais.
A matéria passou pelo crivo da Mesa
Diretora, sem restrições, sendo lida na Sessão
Ordinária do dia 17/08/2016. Foi publicado no diário
do Poder legislativo no dia 18 de agosto de 2016.
Na Diretoria de Redação, sofreu correções, às quais
adoto, por serem pertinentes.
Na justificativa, não assinada, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 74/16, dando conta pela qual
o Autor deseja conceder o título de cidadã a Srª
Maria Sélia de Moraes.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2016,
veio a esta A Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação. Designado
pelo
Presidente para oferecer o parecer quanto ao aspecto
da constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
técnica legislativa, passo, então, ao exame da matéria
para atender o disposto no art. 41, I, do Regimento
Interno.
É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
DA ANÁLISE DO ASPECTO DA
CONSTITUCIONALIDADE,
FORMAL
E
MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E
TÉCNICA LEGISLATIVA.
Aqui estamos a tratar da concessão de um
Título de Cidadã. É preciso dizer que o Título de
Cidadã equipara a pessoa do sexo feminino
homenageada a uma adoção oficial. A pessoa
agraciada passa a ser tratada como um conterrâneo,
pelo simples fato da mesma não ter nascida no Estado
do Espírito Santo.
Para que seja concedida tal homenagem, faz-
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se necessário que se diga o que ela fez em defesa do
povo do Estado do Espírito Santo e, desde que um
Deputado (a) Estadual indique seu nome a apreciação
dos demais membros da Casa Legislativa Capixaba.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2016,
visa conceder Título de Cidadã Espírito-Santense a
Srª Maria Sélia de Moraes. Pela descrição do projeto,
constatamos que o mesmo trata de matéria de
competência estadual, uma vez que o título de cidadã
é uma honraria concedida por liberalidade da
administração pública estadual no exercício de sua
competência legislativa remanescente prevista nos
artigos 25, § 1º, da Constituição Federal.
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 62/09) e
61, IV, todos da Carta Estadual e art. 151, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa de Leis, sendo que a
espécie normativa adequada, é de Decreto
Legislativo.
A matéria objeto de proposição deve ser
regulada por projeto de origem parlamentar, podendo
ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora,
conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária
Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23,
§2º da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno),
in verbis:
Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004).
O Deputado poderá propor a
concessão de até 06 (seis) títulos de
Cidadão Espírito-Santense em cada
Sessão Legislativa, sendo que 03
(três) até a Sessão Solene de entrega
do mês de maio e 03 (três) até a
Sessão Solene de entrega do mês de
dezembro.
Parágrafo único. Através de
requerimento escrito, poderá haver
cessão entre Deputados, para efeito
de concessão de títulos de cidadão
espírito-santense. (Incluído pela Lei
nº 9.510, de 2010).
Art. 152 (Regimento Interno). A
iniciativa de projetos na Assembleia
Legislativa,
nos
termos
da
Constituição Estadual e deste
Regimento Interno, será:
I - de Deputados;
II - da Mesa;
Art. 23 (Regimento Interno). São
atribuições do Presidente, além das
expressas neste Regimento Interno,
as que decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:
§ 2º O Presidente não poderá, senão
na qualidade de membro da Mesa,
oferecer projetos e propostas de
emendas à Constituição ou votar
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para desempatar o resultado de
votação simbólica ou nominal.
O quórum e o processo de votação da matéria
será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a
maioria absoluta dos Deputados em votação
simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da
Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O
regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148,
II, do Regimento Interno).
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos
evidenciar que, a princípio, a competência é da
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, conforme ditames do Regimento Interno,
(Resolução nº 2.700/09).
Após análise dos aspectos constitucionais
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais,
comparando as regras do projeto com os preceitos
constitucionais. Assim, as normas existentes no
referido projeto encontram compatibilidade com os
preceitos constantes das Constituições: CF/88 e
CE/ES, bem como de legislação infraconstitucional
pertinente e, ainda, as Regimentais. Respeitados
estão, os direitos e garantias previstos no art. 5º,
CF/88, principalmente, o direito adquirido, ato
jurídico perfeito, coisa julgada e princípio da
isonomia.
O Projeto de Decreto Legislativo em exame
atende aos requisitos previstos no RI, bem como no
art. 1º, caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada
pela Lei nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o
homenageado presta relevantes serviços ao povo
capixaba, verbis:
Lei Estadual nº 7.832/04
Art. 1º O título de Cidadão EspíritoSantense será concedido pela
Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito
Santo
ALES
à
personalidade que tenha prestado
relevantes serviços e incontestável
benefício ao Estado.
(...)
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no projeto em apreço, deve ficar
evidenciado o atendimento às regras introduzidas
pela Lei Complementar Federal nº 95/98, com
introduções apresentadas pela Lei Complementar
Federal nº 107/01, que rege a redação dos atos
normativos, o que ocorre deve ser aplicado ao projeto
em análise, estão perfeitamente atendidas.
Não resta dúvida que a agraciada é
merecedora da concessão do Título de Cidadã, eis
que, conforme consta da justificativa do Projeto,
trata-se de uma profissional da área educacional,
altamente qualificada, desempenhando seu trabalho
no Município de Mantenópolis. Com o principal
requisito, não ter nascida no Espírito do Santo,
prestando relevantes serviços no Município de
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Mantenópolis/ES.
No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se
sobre a valoração dos serviços prestados pela
homenageada,
em suma, sobre o seu mérito,
aprovando ou não a presente concessão de autoria do
Deputado Estadual Padre Honório.
Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer
restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo
exclusivamente à discricionariedade parlamentar à
avaliação de mérito sobre a conveniência e a
oportunidade acerca da concessão do Título de
Cidadã Espírito-Santense a Srª Maria Sélia de
Moraes.
Quanto à vigência do decreto legislativo, a
Lei Complementar Federal nº. 95/98, alterada pela
Lei Complementar nº. 107/2001, recomenda-se a
previsão expressa da vigência da lei de prazo
razoável para que dela se tenha amplo conhecimento,
reservando aos projetos de pequena repercussão a
reserva de vigência na data de sua publicação. Desse
modo, tem-se por observado o presente requisito
legal, já que está obedecendo ao princípio da
territorialidade, (em razão da soberania estatal, a
norma deve ser aplicada dentro dos limites
territoriais do Estado que a editou, (LICC, arts. 8º e
9º), e a vigência da lei no tempo: a obrigatoriedade só
surge com a publicação no Diário Oficial; sua força
obrigatória está condicionada à sua vigência, ou seja,
ao dia em que começar a vigorar
Portanto, opinamos pela Constitucionalidade
e Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº
74/2016, de autoria do Deputado Padre Honório, com
fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição
Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº
62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e
na legislação infraconstitucional pertinente, em
especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações
introduzidas pela Lei nº 8.957/08.
Pelas razões supra, conclui-se pela
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n°74/2016, de autoria do Deputado Estadual Padre
Honório. E, sugerindo aos demais pares adoção do
seguinte:
PARECER N.º 392/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo nº 74/2016, de autoria do Deputado
Estadual Padre Honório.
Plenário Rui Barbosa, 20 de setembro de
2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
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JANETE DE SÁ
LUIZ DURÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 180/2016
RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 74/2016, de autoria do
senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, tem por
objetivo dispor sobre a instituição, no Calendário
Oficial do Estado, o “Dia Estadual de Combate à
Corrupção”, a ser comemorado anualmente no dia 13
do mês de março; e, para tanto, dá outra providência
normativa correlata referente à vatio legis. A referida
proposição legislativa foi protocolizada no dia 21 de
março de 2016 e lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 22 do mesmo mês e ano.
Após, dando sequência ao trâmite regimental,
a proposição legislativa foi encaminhada para a
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, oportunidade em que recebeu parecer
(Parecer nº 383/2016), em 20 de setembro de 2016,
cuja conclusão foi sua “constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa”,
com a adoção de emenda que altera o artigo segundo
para incluir revogação expressa da Lei nº 8.070, de
05.07.2005.
Em continuidade, o Projeto de Lei nº 74/2016
veio a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos
Direitos Humanos para exame e parecer no que tange
ao mérito respectivo, em conformidade com as
normas regimentais estabelecidas no artigo 52 e no
artigo 276 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução
nº 2.700/2009).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Como já mencionado, o Projeto de Lei nº
74/2016, de autoria do senhor Deputado Enivaldo
dos Anjos, tem por objetividade determinar que:
“Fica instituído, no Calendário Oficial do Estado, o
Dia Estadual de Combate à Corrupção, ser
comemorado, anualmente, no dia 13 do mês de
março”. Não obstante, por ser de simples
compreensão e aplicação por parte dos alcançados
pelo pretenso regulamento, o texto normativo do
referido projeto não possui previsão de prazo de
vacátio legis para fins de sua entrada em vigor.
Outrossim, denota-se da Justificativa que a
medida converge para a construção de medida
importante para a confirmação de ação em defesa e
proteção da cidadania e do Direito Humano à
Democracia. Nesses termos, dita a Justificativa:
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“O dia 13 de março de 2016 ficou
marcado na história do Espírito
Santo, com a manifestação cívica e
pacífica de 120 mil pessoas que
foram as ruas, na Grande vitória,
pedindo um basta à corrupção que
assola o nosso país.
Por conta disso, é relevante que essa
data possa ser eternizada, para
lembrança da atual e das futuras
gerações, a partir da sua inclusão no
Calendário Oficial do Estado.
Portanto, solicito apoio aos meus
ilustres nobres pares para a
aprovação deste Projeto de Lei que
entendo ser de suma importância
para a consciência cívica dos
cidadãos capixabas.”
Certamente
que
o
tema
converge
pertinentemente para a proteção dos direitos humanos
focados na defesa do axioma da Democracia, como
também da República, de modo que serve como
ferramenta de direcionamento para o permanente
combate a patologia da corrupção. Daí que tem-se na
pretensão objetivada a edificação de meio de
extremamente relevância para o interesse público.
Desta forma, a medida normativa proposta
pelo projeto de lei ora em análise é necessária e
legítima, haja vista a condição severa e própria dos
escassos recursos públicos existentes para a
realização material do mínimo existencial das
pessoas humanas, sendo que a escassez em questão
decorre, principalmente, da corrupção endêmica
instalada na República Federativa do Brasil.
Disso tem-se a identificação da medida como
instrumento normativo de otimização e concreção da
proteção do direito humano à Democracia e ao
respeito aos bens e ao erário público. Destarte, resta
confirmado o relevante grau meritório da proposição
legislativa ora em análise.
Por todo o exposto, concluímos que o Projeto
de Lei nº 74/2016, de autoria do senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, deve ser aprovado no exame de
mérito, o que nos leva a sugerir aos demais membros
desta importante Comissão de Defesa da Cidadania e
dos Direitos Humanos o seguinte:
PARECER N.º 180/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 74/2016,
de autoria do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
nos termos do artigo 276 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
(Resolução nº 2.700/2009), com a adoção da Emenda
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação.
Sala das Comissões, 22 de novembro de
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2016.
NUNES
Presidente
SERGIO MAJESKI
Relator
PADRE HONÓRIO
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Inclua-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 363/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 195/2016
Autora: Deputada Luzia Toledo
Ementa: “Institui o Dia Estadual da Mulher Negra”.
RELATÓRIO
Trata-se do presente Projeto de Lei nº
195/2016, de autoria da Deputada Luzia Toledo, que
“Institui o Dia Estadual da Mulher Negra."
A matéria foi protocolada no dia 23 de junho
de 2016, passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem
restrições, foi lida na Sessão Ordinária do dia 27 de
junho de 2016, não tendo sido publicada no Diário do
Poder Legislativo, vindo o Projeto a esta
Procuradoria para exame e parecer na forma do art.
121, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).
O presente Projeto foi encaminhado a douta
Procuradoria para exame e parecer na forma do art.
121 do Regimento Interno (Resolução nº
2.700/2009),
para
parecer
sobre
sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica
legislativa, vindo a seguir a esta Comissão de
Constituição e Justiça Serviço Público e Redação
para análise e parecer na forma do artigo 41, inciso I
do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).
FUNDAMENTAÇÃO
Da análise quanto ao aspecto da
legalidade, da constitucionalidade formal e
material e da juridicidade
O presente Projeto de Lei nº 195/2016, de
autoria da Deputada Luzia Toledo, tem por objeto o
seguinte: "Institui o Dia Estadual da Mulher Negra."
Aduz o proponente que “o Projeto de Lei
objetiva , sobretudo, mostrar a importância da mulher
negra que, ao longo dos anos, vem superando
desafios e obstáculos numa sociedade machista e
racista, buscando qualificação e formação. Falar da
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mulher negra no Brasil é falar de uma história de
exclusão onde as variáveis sexíssimo, racismo e
pobreza permanecem estruturantes. É sobre a mulher
negra que recai todo o peso da herança colonial onde
o sistema patriarcal apoia-se solidamente no racismo
(...) No Censo Demográfico de 2000, éramos 169,5
milhões de brasileiros dos quais 50,79% do sexo
feminino. Os negros já perfaziam 45,3% do total da
população. As mulheres negras atingiu nesta época
49% do tal da população. As mulher negras atingiu
nesta
época
49%
da
população
negra,
correspondendo a 37.602.461 habitantes. (...)
Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil
2009 - 2010, divulgado pela Organização das Nações
Unidas (ONU) Mulheres Brasil e cone sul constrói o
retrato da situação do afro descendentes no país entre
os ano de 1998 e 2008 e constata o agravamento das
desigualdades entre brancos e negros no país. Entre
os dados apresentados pelo relatório, está um
diagnóstico das principais causas de mortalidade
entre a população negra.
Sobre o prisma da constitucionalidade, não
há qualquer obstáculos a serem invocados, eis que o
Projeto de Lei em epigrafe trata de matéria de
competência legislativa remanescente, consoante o
que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal, in
verbis:
"Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1°- São reservadas aos Estados às
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição ".
No que diz respeito à iniciativa da matéria
em exame, pode se concluir por sua subjunção aos
preceitos constitucionais, com fundamento no art. 63,
"caput", da Constituição Estadual, que estabelece a
iniciativa legislativa da matéria ora em apreciação, in
verbis:
"Art. 63 - A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição".
(negrito nosso)
Neste contexto a espécie normativa adequada
para a propositura é a lei ordinária, conforme dispõe
o art. 61, III, da Constituição Estadual, estando o
Projeto em sintonia com a Carta Estadual, que diz:
"Art. 61 - O processo legislativo
compreende a elaboração de:
(...)
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III- leis ordinárias".
O quórum necessário para aprovação será
obtido com a maioria dos votos, presente a maioria
absoluta de seus membros, conforme Art. 60, § 2º,
inc. XI da Constituição Estadual e Art. 277, § 1º do
Regimento Interno.
O processo de votação a ser utilizado,
inicialmente, deverá adotar a modalidade nominal,
por força dos Arts. 277,§1º do Regimento Interno. O
regime inicial de tramitação será o especial - art. 148,
III, do Regimento Interno.
Sob o aspecto da constitucionalidade
material, a proposição não contraria os princípios e
regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas
constituições federal e estadual, em especial os
direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º
da Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o
princípio da isonomia e da proteção ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
O presente Projeto de Lei não ofende o
ordenamento jurídico infraconstitucional e legislação
específica geral.
Quanto à compatibilidade com o regimento
interno, não foi encontrado nenhum vício que macule
a tramitação ordinária do processo legislativo do
projeto de lei em apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no projeto em apreço, deve ficar
evidenciado o atendimento às regras introduzidas
pela Lei Complementar Federal nº 95/1998, com
introduções apresentadas pela Lei Complementar
Federal nº 107/2001, que rege a redação dos atos
normativos, o que ocorre in casu, nota-se que foi
elaborado estudo técnico pela DR às fls. 08, o qual o
adoto.
No que se refere à vigência da lei no tempo,
assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº
95/98, in verbis:
“Art. 8º A vigência da lei será
indicada de forma expressa e de
modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula
“entra em vigor na data de sua
publicação” para as leis de pequena
repercussão.”
In casu, não há que se falar em norma de
grande repercussão, não havendo qualquer ressalva a
ser feita no que tange à vigência da lei no tempo.
Portanto, no tocante a juridicidade,
constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa,
o Projeto não encontra óbice que possa impedir a
tramitação regular da matéria objeto de exame.
Assim analisado, concluímos no sentido de
que o Projeto de Lei nº 195/2016, de autoria da
Deputada Luzia Toledo, atende aos pressupostos de
legalidade, constitucionalidade, juridicidade, e boa
técnica legislativa, devendo prosperar em sua
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tramitação, pois não invade a reserva legal do Chefe
do Executivo, devendo prosseguir sua tramitação
regular, por não conter vícios contrários à sua
natureza, sugerindo aos demais pares desta Comissão
a adoção do seguinte;
PARECER N.º 363/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa, do Projeto de Lei nº
195/2016, de autoria da Deputada Luzia Toledo, que
que “Institui o Dia Estadual da Mulher Negra,"
devendo prosperar em sua tramitação, por não conter
vícios contrários à sua natureza
Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de
2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
GILDEVAN FERNANDES
DARY PAGUNG
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 179/2016
RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 195/2016, de autoria da
senhora Deputada Luzia Toledo, tem por objetivo
dispor sobre a instituição do "Dia Estadual da Mulher
Negra”, no Estado do Espírito Santo, e, para tanto, dá
outras providências normativas correlatas. A referida
proposição legislativa foi protocolizada no dia 23 de
junho de 2016 e lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 27 do mesmo mês e ano.
Após, dando sequência ao trâmite regimental,
a proposição legislativa foi encaminhada para a
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, oportunidade em que recebeu parecer
(Parecer nº 363/2016), em 30 de agosto de 2016, cuja
conclusão foi sua “constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e boa técnica legislativa”.
Em continuidade, o Projeto de Lei nº
195/2016 veio a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos para exame e
parecer no que tange ao mérito respectivo, em
conformidade com as normas regimentais
estabelecidas no artigo 52 e no artigo 276 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
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Como já mencionado, o Projeto de Lei nº
195/2016, de autoria da senhora Deputada Luzia
Toledo, tem por objetividade determinar que: “fica
instituído o ‘Dia Estadual da Mulher Negra’, no
Estado, a ser comemorado anualmente em 25 de
julho de cada ano”. Para tanto, quando tal data recair
em sábados, domingos e feriados, as comemorações
serão realizadas no primeiro dia útil que antecede a
mesma.
Por fim, por ser de simples compreensão e
aplicação por parte dos alcançados pelo pretenso
regulamento, o texto normativo do Projeto de Lei nº
195/2016 não possui previsão de prazo de vacátio
legis para fins de sua entrada em vigor.
Outrossim, denota-se da Justificativa que a
medida converge para a construção de medida
importante para a confirmação de ação em defesa e
proteção da cidadania, de modo que o objetivo é “(...)
mostrar a importância da mulher negra que, ao
longo dos anos, vem superando desafios e obstáculos
numa sociedade machista e racista, buscando
qualificação e formação”, assim merecendo estas
mulheres uma proteção maior por parte do Estado.
Dita a Justificativa:
“Submeto à elevada consideração de
Vossas Excelências o projeto de lei
anexo que objetiva, sobretudo,
mostrar a importância da mulher
negra que, ao longo dos anos, vem
superando desafios e obstáculos
numa sociedade machista e racista,
buscando qualificação e formação.
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protetivas reparadoras do prejuízo histórico sofrido
pelas mesmas.
Desta forma, a medida normativa proposta
pelo projeto de lei ora em análise é necessária e
legítima, haja vista a condição severa e própria de
hipossuficiência da mulher negra, que, outrossim,
requer uma ação estatal específica e efetiva em seu
favor.
Disso tem-se a identificação da medida como
instrumento normativo de otimização e concreção da
proteção dos direitos fundamentais assegurados a
todas que se encontram nas condições de prejuízo
apontado. Destarte, resta confirmado o relevante grau
meritório da proposição legislativa ora em análise.
Por todo o exposto, concluímos que o Projeto
de Lei nº 195/2016, de autoria da senhora Deputada
Luzia Toledo, deve ser aprovado no exame de
mérito, o que nos leva a sugerir aos demais membros
desta importante Comissão de Defesa da Cidadania e
dos Direitos Humanos o seguinte:
PARECER N.º 179/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 195/2016,
de autoria da Deputada Luzia Toledo, nos termos do
artigo 276 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução
nº 2.700/2009).
Sala das Comissões, 22 de novembro de
2016.

Falar d mulher negra no Brasil é
falar de uma história de exclusão
onde as variáveis sexismo, racismo e
pobreza permanecem estruturantes.
É sobre a mulher negra que recai
todo o peso da herança colonial,
onde o sistema patriarcal apóia-se
solidamente no racismo.
Ao analisarmos a situação da mulher
negra no Brasil temos que partir da
desigualdade histórica entre a
mulher branca e a negra, abordando
os avanços mas principalmente os
obstáculos de gênero, a partir do
referencial de raça.”

NUNES
Presidente
DARY PAGUNG
PADRE HONÓRIO
SERGIO MAJESKI
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Inclua-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 387/2016

Certamente
que
o
tema
converge
pertinentemente para a proteção dos direitos
humanos focados a proteção das mulheres negras.
Destarte, o Projeto de Lei nº 195/2016 edifica axioma
extremamente relevante para o interesse público,
principalmente por servir como diretriz para a
construção futura de medidas aptas e adequadas a
realização do objetivo para o qual se dispõe
regulamentar, qual seja, protege-las e firmar medidas

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 204/2016
Ementa: “Institui o Dia do Futebol Capixaba”.
Autor: Deputado Nunes.
RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 204/2016, é de autoria do
Excelentíssimo Deputado Nunes, cujo conteúdo, em
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síntese, “Institui o Dia do Futebol Capixaba”.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno - Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 28/06/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 29/06/2016. Não consta
nos autos a publicação no DLP - Diário do Poder
Legislativo.
A
matéria
recebeu
parecer
pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa na Procuradoria e seguindo sua
regular tramitação a matéria vem a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame e parecer na forma
do disposto nos arts. 41 do Regimento Interno
(Resolução n° 2.700/09).
É o Relatório.
PARECER DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 204/2016, é de autoria do
Excelentíssimo Deputado Nunes, cujo conteúdo, em
síntese, “Institui o Dia do Futebol Capixaba”.
O autor aduz em sua justificativa que:
O futebol unifica a nação em torno do
escrete canarinho, ameniza e contém
significativos
arroubos
preconceituosos
e,
embora
momentaneamente,
arrefece
as
existentes diferenças de classes
sociais.
O advogado e publicitário capixaba,
nascido em Guaçuí, Xerxes Gusmão
Neto, inicia assim uma de suas
crônicas, intitulada “Tardes Amarelas”
assim: ‘Futebol prá mim combina com
sol e luz. E com tardes amarelas, de
céu azul com esparsas nuvens brancas.
E mais gente fazendo algazarra,
pessoas correndo, grupos gritando, a
guerra das torcidas. Desde menino, nos
campinhos irregulares do Córrego do
Patrimônio, quando um dos times
chutava morro abaixo e outro acima,
gosto de viver aquelas emoção de ver a
bola correr de pé em pé... E, enquanto
transcorria uma partida preliminar, eu
me dava conta de que estava tomando
posse de mais um pedaço de vida’.
Uma mistura de poesia e sociologia.
A história e estórias do futebol
capixaba ultrapassou os limites
territoriais da nação alcançando alémfronteiras.
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Vários craques, jogando em várias
posições, fizeram a alegria e a
felicidade de milhões de pessoas, tanto
em território espírito-santense, em
outras regiões de nosso país, como
também em clubes internacionais.
O primeiro time do estado a pisar no
maracanã, foi o Santo Antonio, em
1955,
cujo
goleiro
Adjalma,
considerado um dos melhores goleiros
do futebol capixaba, e elogiado pela
imprensa carioca, não evitou a derrota
por três a zero de um time carioca
(Flamengo). Outro que marcou
presença,
realizando
“misérias
embaixo das traves, foi o goleiro Jorge
Reis. Este, em 1970, bateu o recorde
mundial de 1.604 minutos sem tomar
gol, noticia que se espalhou pela
imprensa esportiva nacional. Outro
grande feito do esporte bretão foi o
Linhares-ES, que chegou as semifinais
da ‘Copa do Brasil’ em 1994.
O futebol capixaba quando bem
administrado, com dirigentes capazes e
imaginativos,
observando
a
organização, com calendário bem
elaborado, com a junção em prol do
esporte, do estado, da iniciativa
privada e dos meios de comunicação,
levado a sério, respeitando e
dignificando os
atletas, com
reconhecimento aos clubes do interior
e
as
escolinhas
de
futebol,
fortalecimento de suas entidades,
comissões técnicas e árbitros e
auxiliares,
produz e produzirá
grandes jogadores, o que nos orgulha
sobremaneira.
No Brasil há 30 mil jogadores de
futebol e 684 clubes profissionais.
Destes 20 disputam a série A, 20 a
série B e outros 20 a série C e 40 a
série D. Os demais 584 disputam
apenas torneios estaduais. Chama a
atenção que o ranking mundial da
média de público nos campeonatos
locais coloca o Brasil na 18º posição,
perdendo para a China e os EUA,
sendo a 1ª colocada a Alemanha.
A iniciativa deste projeto de lei é para
transformar o dia 1º de Julho, “dia do
Futebol Capixaba”, em um ambiente
de encontro dos amantes desse esporte,
homenagear elevar o reconhecimento a
todos envolvidos com o futebol e
promover
debates
para
o
engrandecimento e fortalecimento do
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futebol local. Daí que solicito todo o
apoio de meus pares.
Pelo prisma da constitucionalidade, não há
qualquer obstáculos a serem invocados, eis que o
Projeto de Lei em epigrafe trata de matéria de
competência legislativa remanescente, consoante o
que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal, in
verbis:
"Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1°- São reservadas aos Estados às
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição ".
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interno, não foi encontrado nenhum vício que macule
a tramitação do projeto de lei em apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no projeto em apreço, deve ficar
evidenciado o atendimento às regras introduzidas
pela Lei Complementar Federal nº 95/1998, com
introduções apresentadas pela Lei Complementar
Federal nº 107/2001, que rege a redação dos atos
normativos, o que ocorre in casu, nota-se que foi
elaborado estudo técnico pela Diretoria de Redação
às fls. 07, o qual o adoto.
No que se refere à vigência da lei no tempo,
assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº
95/98, in verbis:
“Art. 8º A vigência da lei será
indicada de forma expressa e de
modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula
“entra em vigor na data de sua
publicação” para as leis de pequena
repercussão”.

No que diz respeito à iniciativa da matéria
em exame, pode se concluir por sua subjunção aos
preceitos constitucionais, com fundamento no art. 63,
"caput", da Constituição Estadual, que estabelece a
iniciativa legislativa da matéria ora em apreciação, in
verbis:
"Art. 63 - A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição".
(negrito nosso)
Ato contínuo, a espécie normativa adequada
para a propositura é a lei ordinária, conforme dispõe
o art. 61, III, da Constituição Estadual, estando o
Projeto em sintonia com a Carta Estadual, que diz:
"Art. 61 - O processo legislativo
compreende a elaboração de:
(...)
III- leis ordinárias".

In casu, não há que se falar em norma de
grande repercussão, não havendo qualquer ressalva a
ser feita no que tange à vigência da lei no tempo.
Portanto, no tocante à juridicidade,
constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa,
o Projeto não encontra óbice que possa impedir a
tramitação regular da matéria objeto de exame.
Ex positis, sugerimos aos nobres pares desta
Comissão o seguinte:
PARECER N.º 387/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE,
JUDICIDADE
E
BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA aposto ao Projeto de
Lei nº 204/2016, de autoria do Deputado Nunes.
Plenário Rui Barbosa, 20 de setembro de

O quórum necessário e o processo de votação
será obtido com a maioria dos votos, presente a
maioria absoluta de seus membros em processo de
votação nominal, conforme art. 277, §1º do Regimento
Interno. O regime inicial de tramitação é o especial.
Sob o aspecto da constitucionalidade material,
a proposição não contraria os princípios e regras,
implícitos ou explícitos, disciplinados pelas
Constituições Federal e Estadual, em especial os
direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º da
Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o
princípio da isonomia e da proteção ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
O presente Projeto de Lei não ofende o
ordenamento jurídico infraconstitucional e legislação
específica geral.
Quanto à compatibilidade com o regimento

2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
JANETE DE SÁ
PADRE HONÓRIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
PARECER N.º 03/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 204/2016.
Autor (a): Deputado Nunes
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Ementa: “Fica instituído o dia do futebol capixaba”.
RELATÓRIO
O presente Projeto de Lei nº 204/2016, de
autoria do Deputado Nunes visa instituir o dia do
futebol capixaba.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
no que dispõe o art. 120 do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/2009), proferiu despacho inicial
de fl. 02, no qual admitiu a tramitação da proposição
entendendo que não havia inconstitucionalidade ou
um dos demais vícios previstos na norma regimental.
O referido projeto foi protocolizado no dia 28
de junho de 2016. Por sua vez, a Proposição foi lida
na Sessão Ordinária do dia 29 do mesmo mês e ano.
Quanto à publicação no Diário do Poder Legislativo DPL, o mesmo não se encontra nos autos do
processo.
Encaminhado a Procuradoria para análise e
parecer, na forma do art. 121, do Regimento Interno,
recebeu parecer pela sua constitucionalidade,
juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação para análise e parecer na forma do art. 41,
inciso I, do Regimento Interno, recebeu idêntico
parecer pela sua constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e boa técnica legislativa nos termos do
Parecer nº 387/2016, após, veio a esta Comissão de
Turismo e Desporto, nos termos do art. 53 do
Regimento Interno (Resolução nº 2700/09) para
exame de mérito e parecer.
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Trata-se do Projeto de Lei n.º 204/2016, de
autoria do Deputado Nunes, objetivando instituir o dia
do futebol capixaba.
Em sua justificativa o nobre Deputado
discorre sobre a importância do futebol na sociedade
brasileira, cita trechos de obras literárias que expõem
de forma poética o papel do futebol na sociologia
nacional, expressando que “o futebol unifica a nação
em torno do escrete canarinho, ameniza e contém
significativos arroubos preconceituosos e, embora
momentaneamente, arrefece as existentes diferenças
de classe sociais”.
Inclui ainda em sua justificativa que “o futebol
capixaba quando bem administrado, com dirigentes
capazes e imaginativos, observando a organização,
com calendário bem elaborado, com a junção em prol
do esporte do Estado, da iniciativa privada e dos meios
de comunicação, levado a sério, respeitando e
dignificando os atletas, com reconhecimento aos
clubes do interior e as escolinhas de futebol,
fortalecimento de suas entidades, comissões técnicas e
árbitros e auxiliares, produz e produzirá grandes
jogadores, o que nos orgulha de sobremaneira”.
Uma curiosidade: A história da política
capixaba se esbarra com a história do nosso futebol.
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Em 1930, quando o então campeonato capixaba de
futebol, conhecido como Capixabão, ultrapassou os
limites da capital e tornou-se um torneiro estadual,
tivemos a atuação de Carlos Lindenberg como
zagueiro do América Futebol Clube, este que mais
tarde se tornaria Governador do Estado por dois
mandatos e Senador da República.
Justifica o autor que “a iniciativa deste projeto
de lei é para transformar o dia 1º de julho, dia do
futebol capixaba, em um ambiente de encontro dos
amantes desse esporte, homenagear e elevar o
reconhecimento a todos os envolvidos com o futebol e
promover debates para o engrandecimento e
fortalecimento do futebol local”.
O futebol capixaba, como ocorre em outras
áreas do esporte e turismo do nosso Estado, não tem
visibilidade e incentivo, é sim imperioso que seja feito
algo para atrair investimentos e visibilidade aos nossos
times e assim fazer com que o povo capixaba conheça,
torça e se orgulhe dos nossos clubes. A presente
proposição é uma iniciativa de grande valor e um
enorme passo para atingirmos esse objetivo que é
fortalecer o futebol capixaba e com isso poder usufruir
de todos os benefícios que este amor nacional trás aos
seus admiradores.
Neste prisma, é incontestável a importância da
cultura e promoção do futebol capixaba. Deste modo,
merecidamente o presente projeto deve ser aprovado
nesta douta Comissão.
Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 204/2016,
de autoria do Senhor Deputado Nunes é
incontestavelmente meritório sob o prisma desta
Comissão Parlamentar.
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta
Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 03/2016
A Comissão de Turismo e Desporto é pela
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 204/2016, de
autoria do Deputado Nunes.
Plenário “Dep. Judith Leão Castello
Ribeiro”, 28 de novembro de 2016.
AMARO NETO
Presidente/Relator
NUNES
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Inclua-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 421/2016
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Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 268/2016
Autor: Deputado Erick Musso
Ementa: Declara de utilidade pública a Fundação
Social Monsenhor Guilherme Schmitz - Recanto do
Ancião José Segatto, localizada no Município de
Aracruz/ES.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer,
quanto à constitucionalidade juridicidade, legalidade
e técnica legislativa da proposição de iniciativa do
Exmo. Senhor Deputado Erick Musso, cujo
conteúdo, em síntese, “Declara de utilidade pública a
Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz Recanto do Ancião José Segatto, localizada no
Município de Aracruz/ES”.
A matéria foi protocolada no dia 23/08/2016,
lida no expediente da Sessão Ordinária do dia
24/08/2016. A matéria foi publicada no Diário do
Poder Legislativo na edição do dia 31/08/2016,
conforme pode ser verificado à fl. 103 dos autos.
A Procuradoria da Assembleia Legislativa
opinou pela constitucionalidade da proposição
legislativa, Parecer de fls. 106/112.
Assim sendo, o presente projeto de lei foi
encaminhado a esta Comissão para exame e parecer
na forma do disposto no artigo 41 do Regimento
Interno desta Casa.
É o relatório.
II - PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL,
DA
JURIDICIDADE,
DA
LEGALIDADE
E
DA
TÉCNICA
LEGISLATIVA.
O Projeto de Lei nº 268/2016, de autoria do
Deputado Erick Musso, tem em sua ementa a
seguinte redação: “Declara de utilidade pública a
Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz Recanto do Ancião José Segatto, localizada no
Município de Aracruz/ES”.
1 - DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL:
Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente
entre a União e Estados Federados, consoante o que
dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal.
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos 55, 56 e 61, III, todos da Carta Estadual, em
que a espécie normativa adequada para tratar do tema
é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual.
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Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
concluímos por sua subjunção aos preceitos
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa
concorrente para legislar.
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos
cidadãos,
satisfeitos
os
requisitos
estabelecidos
nesta
Constituição.”
Logo, ao ser proposto por parlamentar, o
Projeto de Lei está em sintonia com a Constituição
Estadual.
Passa-se, então, à análise dos demais
requisitos formais atinentes ao processo legislativo,
em especial, o regime inicial de tramitação da
matéria, o processo de votação a ser utilizado e o
quórum para a sua aprovação.
O regime inicial de tramitação é o especial. A
deliberação acerca deste Projeto de Lei deve ser
realizada pela Comissão de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Nutricional, em caráter
terminativo, nos termos do art. 276, inc. III, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da
Constituição Estadual.
O processo de votação é o nominal, nos
termos do § 1º do art. 277 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de
julho de 2009. Confira, in verbis:
Art. 277. Após sua publicação, o
projeto de lei será encaminhado
para o cumprimento do disposto no
artigo 41, inciso I, e, conforme a
matéria tratada, submetido à
votação numa das comissões
indicadas no artigo 276.
§ 1º O projeto de lei será aprovado
pelo voto favorável da maioria,
estando presente a maioria absoluta
dos membros da comissão, em
votação nominal.
Relativamente a quórum, é
ressalvar que existem dois tipos:

importante

a) quórum de votação: é aquele
necessário
para
que
ocorra
deliberação do plenário ou da
comissão a respeito de certa
proposição, e não para aprovar o
Projeto. O quórum de votação, no
caso em tela, é de maioria absoluta
dos membros da Comissão (mais de
50% dos membros) (art. 59 da
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Constituição do Estado e art. 277, §
1º, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução
nº 2.700 de 15 de julho de 2009).
b) quórum de aprovação: é aquele
necessário para aprovar o Projeto. O
quórum de aprovação da lei ordinária
é de maioria simples ou relativa, ou
seja, mais de 50% (cinquenta por
cento) dos presentes (art. 59 da
Constituição do Estado e art. 277, §
1º, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução
nº 2.700 de 15 de julho de 2009).
2 - DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
A constitucionalidade material é a
compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e
as regras e princípios previstos na Constituição
Federal ou na Constituição Estadual. No caso em
tela, não se vislumbra violação aos textos das
Constituições Federal ou Estadual.
Ao contrário, a liberdade de associação é
plenamente assegurada no artigo 5º, inc. XVII, da
Constituição Federal. Vejamos:
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:
XVII - é plena a liberdade de
associação para fins lícitos, vedada
a de caráter paramilitar.
Não há que se falar, assim, em ofensa a
quaisquer Princípios, Direitos e Garantias
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual,
tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
Como se trata de matéria atinente à
declaração de utilidade pública de associação sem
fins lucrativos, não viola Direitos Humanos previstos
nas Constituições Federal ou Estadual.
Já no tocante à vigência da lei, o projeto de
lei em apreço não visa a alcançar situações jurídicas
pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em
vigor na data de sua publicação.
Da mesma forma, o art. 8º, da Lei
Complementar nº 95/98 recomenda a reserva de
vigência na data de sua publicação aos projetos de
pequena repercussão, o que se aplica ao presente.
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ao conteúdo ou à forma do projeto de lei em epígrafe.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até
o presente momento, respeita as demais formalidades
previstas no Regimento Interno (Resolução nº
2.700/2009).
Quanto ao aspecto da legalidade, o projeto
deve atender aos requisitos estabelecidos na Lei
Estadual nº 10.455, que dispõe em seu art. 2º, in
verbis:
“Art. 2º As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado
com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente
à
coletividade, podem ser declaradas
de utilidade pública, provados os
seguintes requisitos:
I - personalidade jurídica há mais de
dois anos - por meio de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II - efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade - por meio de
documento expedido pelo Juiz de
Direito, pelo representante do
Ministério Público Estadual ou pelo
Prefeito Municipal da Comarca ou
Município onde a organização
funciona e cópia do estatuto;
III - não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto - por
meio do balanço anual.
IV - registro no Conselho ou
entidade de referência pela área de
atuação.
§ 1º O serviço desinteressado e
gratuito à coletividade, a que se
refere o inciso II deste artigo, será o
prestado nas áreas educacional,
cultural e artística, médica e de
assistência social ou qualquer outra,
desde que de natureza filantrópica e
em caráter geral e indiscriminado.
§ 2º Quando se tratar de sociedade
civil, associação ou fundação que
exerça atividade rural, o atestado de
funcionamento referido no inciso II
deste artigo poderá ser expedido pelo
órgão de referência da região de
atuação da entidade”.

3 - DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE
Analisando o ordenamento jurídico e as
decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo

Dessa forma, podemos asseverar que o
presente projeto está em perfeita consonância com a
norma estadual especifica conforme podemos
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especificar nos documentos que se encontram
acostados aos autos.
4 - DA TÉCNICA LEGISLATIVA
Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
observo o atendimento às regras previstas na Lei
Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação
dos atos normativos.
Com relação à técnica legislativa, constata-se
que a Diretoria de Redação - DR sugeriu alterações
no texto da propositura, atendendo assim o que
dispõe a Lei Complementar Federal nº 95/1998, com
alterações introduzidas pela Lei Complementar
Federal nº 107/2001, que regem sobre as redações
normativas.
Insta frisar que acolhemos, de forma positiva
e integral, o estudo técnico realizado pela Diretoria
de Redação - DR - constante à fl. 104 dos autos.
Diante do exposto, somos pela adoção do
seguinte:
PARECER N.º 421/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
268/2016, de autoria do Deputado Erick Musso.
Plenário Rui Barbosa, 18 de outubro de
2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
ELIANA DADALTO
Relatora
GILDEVAN FERNANDES
LUIZ DURÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
PARECER N.º 22/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 268/2016.
Autor: Deputado Erick Musso.
Ementa: “Declara de utilidade pública a Fundação
Social Monsenhor Guilherme Schimitz - Recanto do
Ancião José Segatto, localizada no Município de
Aracruz”.
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José Segatto, localizada no Município de Aracruz”.
O referenciado Projeto de Lei foi
protocolizado no dia 23 de agosto de 2016, e lido na
Sessão Ordinária do dia 24 do mesmo mês e ano.
Atendendo procedimento regimental, a matéria foi
publicada no Diário do Poder Legislativo na edição
do dia 31 de agosto de 2016.
Após, a Proposição recebeu encaminhamento
para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação com o fim de oferecimento de
parecer para efeito de análise de sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica
legislativa utilizada em sua elaboração, conforme
prevê o artigo 41, inciso I, do Regimento Interno
desta Augusta Casa de Leis, oportunidade em que
recebeu parecer nº 421/2016, cuja conclusão foi por
sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa.
Por fim, o projeto vem a esta Comissão de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Nutricional para exame e parecer de mérito,
atendendo ao artigo 50-A do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
A presente propositura tem por finalidade
declarar de utilidade pública a Fundação Social
Monsenhor Guilherme Schimitz - Recanto do Ancião
José Segatto, localizada no Município de Aracruz”.
Na análise do presente Projeto de Lei importa
em verificação de pertinência meritória no que tange
a seu objeto, com enfoque no campo de atuação desta
Comissão.
Com esse específico mister, cabe destacar
que a Justificativa do Autor revela importante
informação, especialmente quando destaca que:
Fundaçao
Social
Monsenhor
Guilherme Schmitz - Recanto do
Ancião José Segatto, entidade sem
fins lucrativos sediada no município
de Aracruz que tem como objetivo
principal a prestação de serviços de
assistência social, educacional e de
saúde.
O reconhecimento desta Associação
como
de
Utilidade
Pública
possibilitará a ampliação de sua
atuação na comunidade, por isso
pedimos o apoio dos pares desta Casa
de Leis na aprovação deste Projeto de
Lei.

RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 268/2016, de
autoria do Deputado Estadual Erick Musso, que
“Declara de utilidade pública a Fundação Social
Monsenhor Guilherme Schimitz - Recanto do Ancião

Pela ótica da área de atuação desta Comissão,
a proposição em epígrafe é avaliada ante a
abordagem de assuntos inerentes à politica de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Nutricional.
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A Assistência social destina-se ao
atendimento das necessidades básicas dos indivíduos,
mais precisamente em prol da família, maternidade,
infância, adolescência, velhice, o amparo às crianças
e aos adolescentes carentes, promoção da integração
ao mercado de trabalho, bem como a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária.
Destarte, é notável a atuação da presente
entidade
no
acompanhamento
dos
temas
fundamentais na área assistencial, no caso em apreço,
fomentando as atividades de geração de renda,
prestando assim relevantes serviços à sociedade
capixaba, em especial, ao Município de Aracruz /ES.
Em conclusão final e considerando a análise
de mérito acima disposta, identificamos o Projeto de
Lei nº 268/2016, como portador de relevante
interesse público sob o âmbito de análise desta
Comissão.
Face ao exposto, esta relatoria propõe aos
doutos membros desta Comissão a adoção do
seguinte:
PARECER N.º 22/2016
A Comissão de Assistência Social,
Socioeducação,
Segurança
Alimentar
e
Nutricional é pela aprovação do Projeto de Lei nº
268/2016, de autoria do Deputado Estadual Erick
Musso, na forma do art. 276 do Regimento Interno.
Sala das Comissões, 28 de novembro de
2016.
ELIANA DADALTO
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Inclua-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 447/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 272/2016
Autora: Deputada Raquel Lessa
Ementa: “Institui o Dia Estadual do Vôlei de Praia e
dá outras providencias”.
RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei nº 272/2016, de
autoria da Deputada Raquel Lessa que tem como
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finalidade instituir o Dia Estadual do Vôlei de Praia,
a ser comemorado anualmente no dia 18 do mês de
agosto.
O Projeto em comento passou pelo crivo da
Mesa Diretora, sem sofrer restrições em 30/08/2016.
A autora na justificativa expõe as razões
pelas quais submete o Projeto de Lei ao crivo dos
demais pares, em primeiro nas Comissões
permanentes e ao final no Plenário da Ales.
O Projeto de Lei em análise foi remetido à
Diretoria de Redação, onde teve pequenas correções,
às quais passo a adotá-las.
Há informações que não existem normas
legais em vigor com o mesmo objeto.
Agora vem a esta Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação para analise de
sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
técnica legislativa nos termos do artigo 41, I do
Regimento Interno.
É o sucinto relatório.
PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE,
LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA.
Antes de qualquer análise do projeto em
comento, é preciso verificar a matéria sob o aspecto
do controle de constitucionalidade formal e material.
É necessário dizer que quando se trata de projeto com
vício de inconstitucionalidade formal, esse poderá se
dá sob dois aspectos distintos: objetivo e subjetivo.
Podemos examinar o primeiro, no que diz
respeito ao procedimento de elaboração da lei ou ato
normativo infraconstitucional, enquanto submetido às
normas constitucionais de processo legislativo, bem
como ao seu status na escala hierárquico-normativa.
Vício no processo legislativo que não seja na fase de
iniciativa. Diferente disso editada uma lei, esta será
inconstitucional por vício formal objetivo.
No que diz respeito ao aspecto subjetivo, este
se relaciona com a competência do órgão ou agente
que criou a norma ou teve a iniciativa de propô-la,
que deverá observar sempre as diretrizes da
Constituição, estar relacionado ao sujeito que inicia o
processo legislativo. A exemplo do disposto no art.
61, § 1º da CF/88, sob pena de caracterizar um vício
de competência a dar ensejo à inconstitucionalidade
por vício formal subjetivo.
O Projeto de Lei nº 272/2016, ora sob
análise, naquilo que pertine à sua matéria-objeto, qual
seja, instituir o Dia Estadual do Vôlei de Praia a ser
celebrado anualmente no dia 18 de agosto de cada
ano.
Na verdade o vôlei de praia, também
chamado de volley de praia ou voleibol de praia, é
um esporte de origem norte-americana do século XX
é uma variação do vôlei. Dessa forma, apresenta uma
estrutura semelhante. A quadra atravessada por uma
rede que a divide em dois campos, entretanto, deve se
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localizar num espaço aberto e o chão deve ser
arenoso. Não resta dúvida de que o Brasil pode ser
considerado uma das potencias do esporte na
atualidade, já que ganharam os principais
campeonatos mundiais nos últimos anos. Por tais
motivos merecer ter seu dia de festa incluído no
calendário do Estado. Só para lembrar que os
brasileiros no Campeonato Mundial de Vôlei de
Praia, realizado em 2011 na cidade de Roma, a dupla
Larissa França e Juliana Felisberta foi campeã. Já no
masculino, os campeões foram Emanuel Rego e
Alison Cerutti.
A matéria em nosso ordenamento jurídicoconstitucional
encontra-se
sua
delimitação
estabelecida no art. 23 da Constituição Federal, onde
se apresentam as atividades administrativas que
podem ser exercidas de modo paralelo entre a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, onde todos os
entes federativos atuam em igualdade, sem nenhuma
prioridade de um sobre o outro.
Deste modo, a atuação de um ente federativo
não depende da atuação de outro, e, da mesma forma,
a atuação de um ente federativo não afasta a
possibilidade de atuação de outro. A competência
comum, ou paralela, se expressa a possibilidade da
prática de atos administrativos pelas entidades
federativas, onde esta prática pode ser realizada por
quaisquer delas, em perfeita igualdade, de forma
cumulativa (CF, art. 23). Como se pode observar não
cria encargos ao Chefe do Poder Executivo.
Entendo que no caso em análise, a
competência é a do Art. 25, parágrafo primeiro
CF/88. No caso o Projeto de Lei nº 272/2016, pode
tramitar regularmente porque não existe óbice, uma
vez que não esbarra na competência exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, “ ex vi” do art. 63,
paragrafo único, da Constituição Estadual. A iniciativa
das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos
cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta
Constituição.
Ademais, o Projeto de Lei nº 272/2016, não
ofende dispositivos das Constituições Federal e
Estadual, em especial os relacionados aos direitos e
garantias fundamentais, a exemplo da coisa julgada,
direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
Respeitado está, ainda, o princípio da isonomia.
A espécie normativa adequada é de lei
ordinária, porque
lei ordinária, é a clássica
manifestação do povo representado; “é o ato
legislativo típico”. Assim como as diversas emanações
do Poder Legislativo, veiculam normas gerais, abstratas,
gerais. Da entrada em vigor, a Lei de Introdução ao
Código Civil, regulamenta a matéria, no que atende
perfeitamente o Projeto de Lei nº272/2016, em seu
artigo 2º, onde determina que a entrada em vigor é na
data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
No tocante à juridicidade e à legalidade,
também, não existe óbice que possa impedir a
tramitação regular da matéria em exame.
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Não existe contrariedade de norma jurídica
que possa inviabilizar a regularidade do projeto de
lei. No tocante ao regime inicial de tramitação
regimental é o especial na forma do dispositivo do
art. 276, V, do Regimento Interno.
Quanto ao quórum para aprovação da matéria
e o respectivo processo de votação será na forma
regimental, alcançado o quórum para votação de
Projetos de Lei, conforme dispõe o art. 277, § 1º do
Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).
Assim analisado, há de se concluir no sentido
de que o Projeto de Lei nº 272/2016, é materialmente
constitucional, pois trata de matéria-objeto passível de
tratamento pelo Poder Legislativo, formalmente
também, conclui-se pela constitucionalidade, pois não
invade a reserva legal do Chefe do Executivo no
aspecto instrumental, ou seja, nas providências e
procedimentos que determina para a implementação,
execução e fiscalização da lei proposta.
Quanto à técnica legislativa, foi submetido ao
setor competente para opinar e corrigir eventuais
vícios de técnica legislativa. No entanto, ao nosso
sentir, estão atendidos os dispositivos da Lei
Complementar 95/1998.
Assim analisado, concluímos no sentido de
que o Projeto de Lei nº 272/2016, de autoria da
Deputada Raquel Lessa, atende aos pressupostos de
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, devendo prosperar em sua
tramitação, pois não invade a reserva legal do Chefe
do Executivo e por não conter vícios contrários à sua
natureza.
Diante do exposto, somos pela adoção do
seguinte:
PARECER N.º 447/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
272/2016, de autoria da Deputada Raquel Lessa.
Plenário Rui Barbosa, 1.º de novembro de
2016.
JANETE DE SÁ
Presidente
ELIANA DADALTO
Relatora
LUIZ DURÃO
GILDEVAN FERNANDES
RAQUEL LESSA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
PARECER N.º 05/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 272/2016
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Autora: Deputada Raquel Lessa
Relator: Deputado Nunes
Ementa: Institui o Dia Estadual do Vôlei de Praia e
dá outras providências.
RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 272/2016, de
autoria da Exma. Deputada Raquel Lessa, que tem
por finalidade instituir o Dia Estadual do Vôlei de
Praia, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 do
mês de agosto.
A data escolhida para homenagear o esporte
registra o dia olímpico em que os atletas do nosso
Estado, Bruno e Alisson, conquistaram Medalha de
Ouro no Vôlei de Praia nas Olimpíadas realizadas no
Brasil, Rio/2016.
O objetivo da propositura, segundo a autora,
é garantir que essa data seja lembrada e sirva de
incentivo às crianças, jovens e adolescentes
capixabas, como exemplo de que o esporte vale a
pena e é motivo de orgulho e realização pessoal.
A matéria foi protocolizada no dia 29 de
agosto de 2016 e lida na Sessão Ordinária do dia 30
de agosto de 2016.
Após o Parecer Técnico da Procuradoria (fls.
10-14), a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação emitiu o Parecer nº 447/2016 pela
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa
técnica legislativa do projeto (fls. 31-35). Ao ser
distribuída a esta Comissão de Turismo e Desporto,
coube-nos relatar.
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Inicialmente, vale ressaltar que a matéria foi
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, com parecer pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa.
Nesta oportunidade, cabe a esta Comissão de
Turismo e Desporto o exame quanto ao mérito da
propositura, na conformidade com o que dispõe o art.
53 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).
Neste aspecto, é patente a relevância da
iniciativa parlamentar, uma vez que, ao lembrar e
reconhecer o mérito dos nossos atletas vitoriosos no
vôlei de praia, também se está incentivando a
dedicação e o esforço de outros jovens no esporte
capixaba.
Acreditamos que toda medida que valorize o
esporte contribui também na criação de alternativas
para a formação humana de adolescentes e jovens,
trabalhando vivências essenciais para que as
dificuldades
da
modernidade
possam
ser
ultrapassadas, tornando-os pessoas mais preparadas
para enfrentar todas as responsabilidades da vida.
Isso porque o esporte trabalha conceitos
fundamentais para se atingir o bem estar físico e
social esperado para cada ser-humano - como, por
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exemplo, disciplina, respeito, dedicação, aceitação
social, trabalho em grupo, organização pessoal, ética,
obediência e estilo de vida saudável -, que são
amplamente reforçados por meio da prática esportiva.
Logo, não restam dúvidas de que o projeto de
lei em foco contribui para a valorização do esporte no
nosso Estado e sua aprovação trará benefícios à
sociedade capixaba.
Em conclusão, o Projeto de Lei em apreço é
meritório e, desta forma, deve ser aprovado nesta
Comissão Parlamentar, motivo pelo qual sugiro aos
Ilustres Pares a adoção do seguinte:
PARECER N.º 05/2016
A COMISSÃO DE TURISMO E
DESPORTO, nos termos dos artigos 276, inciso V, e
277, § 1º do Regimento Interno, é pela
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº. 272/2016, de
autoria da Exma. Deputada Raquel Lessa, nos termos
da fundamentação supra.
Plenário “Dep. Judith Leão Castello
Ribeiro”, 28 de novembro de 2016.
AMARO NETO
Presidente
NUNES
Relator
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Inclua-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIMENTO N.º 191/2016
Senhor Presidente:
Doutor Hércules, e os demais Deputados
abaixo assinados, com base no artigo 17, inciso
XXXIV e 2º do Regimento Interno, requerem a
Vossa Excelência à necessária autorização para a
formação de um grupo parlamentar de caráter
suprapartidária,
denominado
FRENTE
PARLAMENTAR CONTRA A DEMARCAÇÃO
DE TERRAS DA UNIÃO LOCALIZADAS NO
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E CONTRA A
TAXA DE MARINHA.
A Frente Parlamentar tem por objetivo
interagir com a sociedade civil organizada, com a
Bancada Federal do Estado e com entidades com
notório saber sobre a matéria, visando atuar de todas
as formas para evitar que a Secretaria de Patrimônio
da União - SPU, demarque novos imóveis no Estado,
pois isso possibilitara que mais famílias Capixabas
sejam obrigadas a recolher a famigerada TAXA DE
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MARINHA, o que pretendemos impedir.
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temos número legal para deliberação da segunda
parte do Expediente.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2016.
DOUTOR HÉRCULES
AMARO NETO
MARCELO SANTOS
DARY PAGUNG
SERGIO MAJESKI
CACAU LORENZONI
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
BRUNO LAMAS
THEODORICO FERRAÇO
ELIANA DADALTO
EDSON MAGALHÃES
GUERINO ZANON
RAQUEL LESSA
LUIZ DURÃO
PASTOR MARCOS MANSUR
MARCOS BRUNO
SANDRO LOCUTOR
EUCLÉRIO SAMPAIO
HUDSON LEAL
(Registra presença a
Deputada Janete de Sá)

Senhora

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Defiro. E, ao mesmo tempo, é
importante que declaremos guerra contra este estado
de beligerância da União de querer cobrar impostos a
qualquer custo e, não contente com a cobrança em
Vitória, já está partindo para Vila Velha e, daqui a
pouquinho, estará em Guarapari, no Espírito Santo,
completamente de acordo com a lei imperial ainda.
Estão novamente querendo voltar com toda a
ganância para receber impostos do povo capixaba.
Parabéns, Senhor Deputado Doutor Hércules!
Esta Casa toda se levanta contra essa taxa da
Marinha. Isso é um absurdo e uma arrogância que
não têm qualificação nos momentos atuais.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Sei que realmente o
momento não é esse, mas gostaria de levar ao
conhecimento de V. Ex.ª e de meus pares que saímos
daqui ontem e fomos à Câmara de Vila Velha. O
deputado Lelo Coimbra estava presente e fez uma
palestra sobre esse assunto. Começamos a tirar, na
Câmara de Vila Velha, também uma comissão e
fizemos uma agenda para janeiro. Cada município
costeiro - catorze municípios serão abrangidos, serão
violentados, assaltados com essa taxa - vai tirar uma
comissão e juntar à nossa frente parlamentar e, com a
bancada federal. Vamos fazer um grande movimento
contra essa famigerada taxa de Marinha.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Atenção senhores deputados
que se encontram fora do plenário, estamos
precisando da presença de V. Ex.as, uma vez que não

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, em face
do precedente regimental e também porque estamos
aguardando quorum, gostaria de aproveitar, enquanto
registra-se o quorum necessário, para manifestar,
como desportista que sempre fui, nosso pesar pelo
acontecimento desta madrugada em que a equipe da
Chapecoense foi praticamente toda vitimada em um
desastre aéreo.
Também quero levar o nosso agradecimento
e reconhecimento a todos que têm reconhecido este
momento de dificuldade diante de uma história tão
bonita em que uma cidade com menos de duzentos
mil habitantes do interior de Santa Catarina formou
uma equipe, mostrando que a participação das
pessoas na defesa das instituições de seus municípios
é importante, porque a Chapecoense construiu uma
unanimidade de apoio. Lá existem muitas indústrias e
não são como as indústrias do Espírito Santo, que não
prestigiam nenhum evento cultural e desportivo do
estado. Eles lá se juntaram para manter e ajudar a
Chapecoense, fazendo com que essa equipe de quarta
divisão virasse, em menos de doze anos, uma equipe
de primeira divisão, além de participar de um
campeonato internacional. Isso mostra que, mesmo
tendo poucos habitantes, quando uma cidade é unida,
consegue vencer as dificuldades e construir uma
historia de alegria dentro do desporto brasileiro.
O Espírito Santo tinha tudo para ter uma
representação desse nível, já que possui hoje um
estádio de primeira categoria. Mas, infelizmente, as
empresas beneficiárias do Bandes, de incentivos
fiscais não se sujeitam a ajudar o Espírito Santo em
nenhum movimento cultural e esportivo. O esporte
capixaba tem destaque no Brasil e no mundo pelo
próprio esforço de suas equipes e atletas, porque
praticamente não recebe ajuda de empresas. Quem
ainda ajuda são as Prefeituras e o Governo do Estado,
com pequenas ajudas, em face da questão do
orçamento. Mas as empresas capixabas não
patrocinam praticamente nada do futebol, do esporte
e da cultura do Espírito Santo.
Queremos ressaltar e lamentar que a
Chapecoense construiu uma história bonita em pouco
tempo, através do esforço da própria comunidade, e
hoje foi vitimada por este acidente, levando várias
vidas e deixando várias famílias órfãs diante desse
acontecimento.
Parabenizo também, Senhor Deputado
Nunes, que também é ligado ao esporte, os clubes
brasileiros que estão prestando todo tipo de
solidariedade, inclusive, a maioria deles está
oferecendo atletas por empréstimo gratuito à
Chapecoense. O Vasco não está participando,
somente porque não tem nada para emprestar para
ninguém.
De qualquer forma, foi uma homenagem de
solidariedade importante dos clubes à Chapecoense,
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que merece não ter esse sonho interrompido. Pelo
contrário, merece ser copiado por muitos estados e
cidades brasileiras que agora, infelizmente, com esse
acidente, tomarão conhecimento da historia simples,
mas bem estruturada e organizada do município que
conseguiu, tendo menos de duzentos mil habitantes,
encontrar um espaço muito grande no futebol
brasileiro, na imprensa e na mídia. Todos sabem que
o esporte é uma fonte de divulgação muito boa dos
municípios e da vida brasileira. Portanto, nosso
sentimento pelo acontecimento desta madrugada.
O Sr. Nunes - (PT) - Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, gostaria de acrescentar que a
Chapecoense faria a primeira partida da final da Copa
Sul-Americana, que é organizada pela Conmebol.
Registro o gesto do Atlético Nacional que
concedeu o título para a Chapecoense, por conta
dessa tragédia. Muitas vezes, as pessoas olham o
futebol como uma grande rivalidade e temos esse
gesto, de certa forma, tão bacana, tão legal que
poderia ser copiado por todos os times brasileiros.
Gostaria somente de registrar esse gesto do
Atlético Nacional de ter concedido o título de
campeão à Chapecoense pela tragédia que aconteceu.
É bacana registrarmos essa honraria.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto
aguardamos a chegada de, pelo menos, mais um
Senhor Deputado para votarmos a segunda parte do
Expediente, gostaria de pedir um minuto de silêncio
para uma pessoa muito querida que morreu na sextafeira passada. Ontem gostaria de tê-lo feito, mas a
sessão caiu tão rápido que não deu tempo.
Sexta-feira passada morreu a professora Isis
Fontanari de Paulo. Professora de Biologia e Química
bastante conhecida em Vitória, deu aula muito tempo
no Colégio Agostiniano, no centro da cidade.
Também foi professora da Rede Estadual e diretora
nos últimos tempos. Foi professora ainda muito
jovem. Fui professor das três filhas dela. Faleceu
depois de lutar três anos contra um câncer. Gostaria
de pedir um minuto de silêncio em homenagem a esta
grande professora, grande ser humano, grande mãe e
companheira, pessoa dedicadíssima à educação que
foi a professora Isis Fontanari de Paulo.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Vamos conceder um minuto
de silêncio. Associamo-nos às homenagens e ao
sentimento de V. Ex.ª.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela
ordem! Gostaria de acrescentar ao requerimento do
Senhor Deputado Sergio Majeski um minuto de
silêncio ao líder cubano, Fidel Castro, falecido no dia
de ontem.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
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FERRAÇO - DEM) - Solicito a todos que, de pé,
façamos um minuto de silêncio. (Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Continua a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO ESPECIAL DOS 11,98%
REQUERIMENTO N.º 192/2016
Senhor Presidente:
A Comissão Especial, criada pela Resolução
Nº 3.990/15 para apurar os motivos relacionados ao
não recebimento dos 11,98%, por parte dos
servidores deste Poder Legislativo, por deliberação
de seus membros, em reunião extraordinária realizada
no dia 28 de novembro de 2016, com fulcro no artigo
63 da Resolução nº 2.700, de 15/07/2009 (Regimento
Interno) desta Casa de Leis, vem requerer a Vossa
Excelência, prorrogação do prazo de funcionamento
desta Comissão por mais 60 (sessenta) dias.
Vitória, 28 de novembro de 2016.
ENIVALDO DOS ANJOS
Presidente da Comissão
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO ESPECIAL DOS 11,98%
REQUERIMENTO N.º 193/2016
Senhor Presidente:
A Comissão Especial, criada pela
Resolução Nº 3.990/15 para apurar os motivos
relacionados ao não recebimento dos 11,98%, por
parte dos servidores deste Poder Legislativo, por
deliberação de seus membros, em reunião realizada
no dia 28 de novembro de 2016, com fulcro com
fulcro no artigo 59, § 12 da Resolução nº 2.700/09
(Regimento Interno) desta Casa de Leis, vem
requerer a Vossa Excelência, a transposição desta
Comissão, com o seu respectivo prazo, para a
próxima Sessão Legislativa.
Vitória, 28 de novembro de 2016.
ENIVALDO DOS ANJOS
Presidente da Comissão
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
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DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA MESA DIRETORA
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ENVIADO
PELOS
RESPECTIVOS SETORES DE
ORIGEM VIA REDE.

REQUERIMENTO N.º 153/2016
Senhor Presidente:
Os Deputados infra-assinado, componentes
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, requerem com base no art
165, IV do Regimento Interno, a realização de
SESSÃO SOLENE EM HOMANEGM AOS 50
ANOS DOS FORMADOS EM MEDICINA DA
UFES, para o dia 15 de DEZEMBRO de 2016 às 19
horas, no Palácio desta Casa.
Palácio Domingos Martins, 09 de novembro
de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 154/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
Vossa Excelência que seja transferida a sessão solene
em homenagem ao Dia do Serrano, que seria
realizada no dia 13 de dezembro para o dia 09 de
dezembro às 19:00 horas.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Palácio Domingos Martins, 28 de novembro
de 2016.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação os requerimentos
n.os 192/2016, 193/2016, 153/2016 e 154/2016.
(Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª
que não há mais Expediente a ser lido.
* EXPEDIENTE
CONFORME

PUBLICADO
ARQUIVO

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
Sergio Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas
e
Senhores
Deputados,
meus
cumprimentos à Mesa, aos colegas que estão em
plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que nos
visitam nas galerias, em especial aos alunos de
Direito, que hoje nos visitam na Escola do
Legislativo - obrigado pela visita - e aqueles que nos
assistem pela TV Ales.
Ontem falei sobre o famigerado concurso
para DTs que a Secretaria de Educação inventou.
Como tenho dito, uma invenção genuinamente
capixaba: concurso para DT, algo que nunca se viu,
quando o governo deveria fazer um concurso para
efetivar os professores. É só ler o art. 37 da
Constituição Federal e o art. 32 da Constituição
Estadual. Está claro que DTs, designações
temporárias, ocorrem em casos excepcionais e para
funções temporárias. Em um estado que tem sessenta
e dois de professores DTs, é um absurdo que
continue se permitindo esse tipo de coisa.
Como retratei ontem nesta Casa, esse
concurso que ocorreu no domingo foi uma verdadeira
esculhambação em vários pontos do estado. A
Secretaria de Educação e a Esesp - que fez a prova ao invés de virem a público pedir desculpas àqueles
que prestaram a prova e remarcar nova prova para
todos, de forma decente, organizada, com lisura total,
não fizeram isso.
Ontem a Esesp soltou uma nota dizendo que
vai aplicar nova prova só para aqueles professores
que estavam na Escola Zumbi de Palmares, na Serra,
onde o caso foi mais grave porque as provas,
simplesmente, não apareceram, e fechará os olhos
para o que aconteceu em várias outras escolas, como
professores fazendo a prova com celular na mão,
escolas onde a prova começou com mais de uma hora
de atraso, onde não havia lista de presença daqueles
que estavam concorrendo, provas que chegaram em
sacolinhas plásticas fechadas com fita crepe ao invés
de estarem lacradas, entre vários outros problemas
que ocorreram, como cartões de resposta que não
tinham nome nem número dos candidatos.
É vergonhoso que a Secretaria de Educação e
a Esesp ainda queiram arranjar uma desculpa ou
convencer alguém de que o problema foi pontual e só
ocorreu naquela escola de Serra.
Ora, recebemos até hoje mais de mil relatos
de vários municípios: Serra, Vitória, Cariacica,
Afonso Cláudio, Aracruz. Não teve nada de pontual.
A esculhambação foi generalizada, por um motivo
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óbvio: a Esesp não estava preparada para fazer e
organizar um concurso para trinta e sete mil pessoas.
Simples dessa forma.
Agora, o secretário de Educação, o governo e
a Esesp deveriam ter a dignidade de vir a público se
desculpar com esses trinta e sete mil candidatos e
remarcar outra prova, dessa vez decente e bem
organizada, com gente capacitada para realizá-la.
Hoje representamos junto ao Ministério
Público. Parece-me que haverá uma reunião às 17h
com representantes da Secretaria de Educação, mas
não existe outro acordo que possa ser feito que não o
cancelamento da prova de domingo e a remarcação
de uma nova prova, que nem deveria ocorrer. O
Ministério Público deveria exigir que o Governo do
Estado desse um concurso para efetivação dos
professores, conforme manda a lei, conforme diz a
Constituição.
Temos que parar de brincar de legalidade e as
instituições do Estado têm que parar de fechar os
olhos para as arbitrariedades que o Executivo comete
o tempo inteiro e fica por isso mesmo, como se tudo
fosse normal, legal e constitucional. Não aceitaremos
que, mais uma vez, o governo desrespeite os
professores e a lei, o que é mais grave. Muito
obrigado, Senhor Presidente! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Euclério Sampaio.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, declino hoje, mas volto no início
de dezembro atuante nessa tribuna. Obrigado!
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Se Deus quiser!
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, sei que poderão achar graça de eu
declinar, mas o momento não é de graça, porque, em
homenagem póstuma aos que faleceram e em respeito
às famílias que estão sofrendo e a todo o povo de
Chapecó, Santa Catarina, quero também declinar.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Bruno Lamas.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor
Presidente, tenho uma denúncia a fazer da Secretaria
de Educação, que tem seis páginas, envolvendo um
ato que entendo de ditadura com uma diretora de
escola da minha cidade. Porém o Senhor Deputado
Freitas tem uma fala voltada ao partido hoje e vou
abrir mão do meu tempo para S. Ex.ª. Registro que
tenho a denúncia e a farei amanhã, na íntegra.
(Registra presença o Senhor Deputado
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Dary Pagung)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - V. Ex.ª quer dar como lida?
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Vou
assomar à tribuna, iniciar meu pronunciamento e
conceder um aparte ao Senhor Deputado Freitas.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - É porque ele tem cinco
minutos.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Ele
passará a ter mais, porque não vou assomar.
Então, assomarei à tribuna, Senhor
Presidente.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Mas não foi dado, Senhores
Deputados. Pelo amor de Deus!
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, assomo à tribuna,
agradeço a atenção e concedo um aparte ao Senhor
Deputado Freitas.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Assim pode.
O Sr. Freitas - (PSB) - Agradeço ao Senhor
Deputado Bruno Lamas o aparte, ao Senhor
Presidente a democracia na condução, e aos colegas a
compreensão do aparte do Senhor Deputado Bruno
Lamas.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, por
gentileza, V. Ex.ª acabou tirando o orador da tribuna
para o aparte. Rogo a V. Ex.ª que o aparte seja no
microfone.
O Sr. Freitas - (PSB) - O orador me permite
o aparte de onde ele achar conveniente.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Não, Senhor Deputado.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) O aparte é embaixo.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Não custa nada fazer isso,
Senhor Deputado.
O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Presidente,
penso que é um rigor muito grande de parte dos
colegas, até uma deselegância.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) -
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Não, o aparte. Senhor Deputado, o PSB não pode
mudar as regras do plenário. O aparte é embaixo.
O Sr. Freitas - (PSB) - Não temos a intenção
de mudar nenhuma regra. Acho que faz pouca
diferença eu apartear do microfone de lá ou do
microfone daqui.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos faz aparte da Mesa, por que não
pode?
O SR. FREITAS - (PSB) - Faz da Mesa. S.
Ex.ª não sai do microfone da Mesa para fazer aparte.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Esse microfone é auxiliar, não é microfone de orador.
O Sr. Freitas - (PSB) - Peço que reconte o
tempo.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Vamos cobrar...
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Esse microfone é auxiliar.
O Sr. Freitas - (PSB) - Peço que zere o
tempo.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, ofereço a
V. Ex.ª o microfone da Mesa.
O Sr. Freitas - (PSB) - É um ato de
delicadeza, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Mas V. Ex.ª retirar o orador
para apartear no lugar dele, o protesto é por isso.
O Sr. Freitas - (PSB) - Muito ao contrário,
Senhor Presidente. Acho que a delicadeza e a
gentileza do orador, que é do meu partido, me
permitem.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, rogo a V.
Ex.ª, pode fazer o aparte daqui da Mesa.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor
Presidente, Só para deixar claro que o Senhor
Deputado Freitas não me tirou daqui não, foi um
acordo de cavaleiros. Acho que há um excesso de
rigor, mas vamos respeitar o Regimento da Casa.
Com a palavra o Senhor Deputado Freitas.
O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Presidente,
sinceramente achei uma grande deselegância. Um
acordo de cavalheiros, o Senhor Deputado Bruno
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Lamas do PSB, o Freitas líder do PSB, um acordo
para fazer uma comunicação do partido, mas estão
perdoados os colegas.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - E
com apoio do PDT.
O Sr. Freitas - (PSB) - Encontrar lugar para
falar com o consentimento de um colega de bancada,
só nesta Casa posso encontrar uma situação destas!
Mas precisamos fazer uma comunicação do partido.
Muito obrigado, Senhor Presidente, nobres
colegas, queridos capixabas. O Partido Socialista
Brasileiro comemorará seu trigésimo aniversário,
trinta anos de luta, luta política, boa política no
estado do Espírito Santo, no próximo dia 3 de
dezembro, sábado, em evento que reunirá prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores eleitos em outubro
passado próximo, filiados, militantes, dirigentes e
demais detentores de mandatos, além dos
convidados.
O PSB, partido defensor e promotor do
ideário do socialismo democrático no Brasil,
comemora já setenta anos no Brasil. Nasceu em 1947
a partir do grupo denominado esquerda democrática,
que se organizou dentro da antiga UDN, União
Democrática Nacional, em 1945, no pós-guerra e em
oposição ao getulismo, que dominava a cena política
brasileira. No Espírito Santo, o PSB se organizou
pela ação do grande intelectual brasileiro e escritor
cachoeirense Rubem Braga, ele e seu irmão, Newton
Braga, e nomes importantes da cidade de Cachoeiro,
capital secreta do mundo, como Elimário Imperial,
professor Deusdete Batista, Nilton Meirelles, Gilson
Carone, Hélio Gualberto de Vasconcellos,
desembargador presidente do Tribunal de Justiça,
mantiveram importante célula nos debates políticos e
eleitorais do Sul do estado.
Na capital, Vitória, outro conjunto de
pensadores e ativistas, concentrados no Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo e na
Academia Espírito-Santense de Letras formou o
contingente do socialismo democrático inspirado no
líder nacional, advogado, deputado, senador e
ministro, João Mangabeira. Nomes deste estado,
como irmãos Kosciusko, Aristóbulo Barbosa Leão,
Ceciliano Abel de Almeida, Renato Pacheco e Darly
Santos enobreceram a sigla Partido Socialista
Brasileiro.
Com a extinção dos partidos políticos, em
1965, pelo Ato Institucional 2, do governo ditatorial
militar, e com a legalização de apenas dois partidos,
Arena e MDB, os socialistas do PSB saíram de cena e
somente voltaram a atuar no ambiente de legalidade
democrática com o reestabelecimento do estado
democrático de direito e o pluripartidarismo, em
1985.
Antigas lideranças do PSB nacional
requereram o retorno do registro do partido e
mantiveram a sigla, o programa, o estatuto, os
símbolos e a mesma filosofia, destacada no dístico
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Socialismo e Liberdade, cunhada na frase e no credo
de João Mangabeira: Socialismo sem liberdade,
socialismo não é; liberdade sem socialismo,
liberdade não pode ser.
Foi no ano seguinte, 1986, que um grupo de
sindicalistas, jornalistas e professores deu início à
reorganização do PSB em nosso estado. Seu primeiro
presidente foi o professor e jornalista Renato Viana
Soares, que já naquele mesmo ano apresentou chapa
de candidatos a deputados estadual e federal, e ele
próprio foi candidato ao Senado em uma composição
com o Partido dos Trabalhadores. A partir daquele
momento, o PSB foi se enraizando na sociedade
capixaba, seja na ação militante de seus filiados, seja
na eleição de seus melhores quadros políticos, seja na
boa prática política, ocupando espaços de poder e
cumprindo sua missão, seu programa e seus
objetivos.
(Registram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto, Da Vitória,
Luiz Durão, Guerino Zanon,
Gildevan Fernandes, Marcos Bruno e
Sandro Locutor)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Terminado o prazo do Senhor
Deputado Bruno Lamas, concedo a palavra ao Senhor
Deputado Freitas, que poderá ficar à Mesa ou ir à
tribuna.
O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do
orador) - Continuarei à Mesa, Senhor Presidente.
Continuando, a partir da sua refundação, em
1986, elegeu sucessivamente vereadores, prefeitos,
vice-prefeitos, e deputados nesta Casa de Leis, como,
por exemplo, o nosso grande líder Renato
Casagrande, eleito deputado estadual em 1990; em
1994, elegeu Carlinhos Lírio e José Luiz Balestrero;
em 1998, Doutor Luiz Nascimento, Wilson Japonês e
Antônio Cavalieri; em 2002, Paulo Foletto e a nossa
querida Senhora Deputada Janete de Sá; em 2006,
novamente, Paulo Foletto, Luciano Pereira, Rodrigo
Chamoun, deputado Freitas - que vos fala -; 2010 foi
um ano de grande relevância e notoriedade do Partido
Socialista no Espírito Santo, ano que elegeu seu
grande líder Renato Casagrande como governador do
Estado e, ainda, os eleitos nesta Casa de Leis foram
Rodrigo Chamoun e este deputado. Finalmente, em
2014, elegeu sua atual bancada, que tenho a honra de
liderar juntamente com o jovem deputado Bruno
Lamas.
Na Câmara Federal, o primeiro eleito foi
Adelson Salvador, em 1994; Renato Casagrande, em
2002; Capitão Assumção, 2008; Audifax Barcellos e
Paulo Foletto, em 2010; e, em 2014, a reeleição do
Senhor Deputado Paulo Foletto.
Tem como seu grande líder do estado o exgovernador Renato Casagrande, que foi deputado
estadual, vice-governador, secretário de Estado,
deputado federal, senador e governador, hoje é
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presidente nacional na Fundação João Mangabeira e
secretário-geral nacional do nosso partido.
Neste momento, o PSB está organizado em
todos os municípios do estado do Espírito Santo:
participou e obteve votos em setenta das setenta e
oito cidades capixabas, elegendo seis prefeitos, cinco
vice-prefeitos, inclusive na Serra e na capital, Vitória.
É a segunda maior bancada, com sessenta e sete
vereadores espalhados em quarenta e oito câmaras
municipais.
Além da nossa presença, apoiando e
colaborando com a eleição de nossos colegas
prefeitos em trinta e quatro cidades do Espírito Santo.
É presidido pelo Deputado Federal Paulo
Foletto, que se encontra em franca recuperação, após
submeter-se a uma delicada cirurgia na coluna, a
quem estimamos pronta melhora.
Portanto, Senhor Presidente, nobre colegas,
cumprimentamos os dirigentes e militantes do nosso
partido, o seu presidente - Paulo Foletto -, Luiz
Ciciliotti, Alberto Gavini, Carlos Rafael, Paulo
Júnior, Odimar Nascimento, Paulo Menegueli, entre
tantos outros líderes do partido no Estado do Espírito
Santo, bravos companheiros.
É importante destacar nossos movimentos
populares: movimento das mulheres socialistas, dos
negros socialistas, movimento popular socialista,
movimento LGBT socialista e o nosso movimento
sindical, pela passagem deste trigésimo aniversário,
desejando vida longa e todo vigor necessário para
cumprir com o seu ideário com a boa e cristalina
prática política, com a nossa atenção voltada sempre
para aqueles que mais precisam de nossa ação
política e com o nosso sentimento, espírito e
compromisso socialista, democrático e popular.
Tenho dito. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Obrigado pela atenção e compreensão de
todos os colegas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Parabenizo o seu partido por
esta história muito bonita, Senhor Deputado.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Pastor Marcos Mansur. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, aproveito
a oportunidade para saudar o PSB pelo seu
aniversário, aproveitando este momento em que
vivemos o falecimento do líder cubano Fidel Castro.
Nós, que desde a infância acompanhamos a
história revolucionária de Fidel Castro, pudemos ver
em grandes momentos da sua vida a sua luta pela
independência de Cuba, com propostas modernas que
fizeram com que o povo cubano depositasse nele toda
sua esperança. Contou com Marighella, um grande
líder argentino, na luta pela independência de Cuba.
A história mostra que nem tudo da vida de
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Fidel Castro foi glória, e passou a merecer o respeito
das populações dos países que acompanharam sua
história. Creio que, pelo que acompanhei, cinquenta
por cento da vida política de Fidel Castro merece
todos os elogios, quando combateu a ditadura em
Cuba, e levou o povo a acreditar na reformulação da
sociedade, na distribuição de renda em um governo
voltado para o segmento social.
Mas entendo também que, da metade para
frente, depois da conquista da revolução, o período
em que ele se incorporou de autoridade, de poder,
acabou por decepcionar o mundo, quando implantou
a ditadura estabelecendo regras antidemocráticas,
tirando o sonho do povo cubano de viver dias
melhores, submetendo a população a um sistema
altamente autoritário, levando aqueles que
contrariavam o seu modelo de governar a prisões e a
assassinatos.
Ao longo da história do mundo, percebemos
que algumas autoridades, alguns líderes, na busca
pelo poder, na conquista da confiança do povo,
expõem sempre dias melhores, justiça social, Estado
democrático. Quando vemos esses líderes no poder,
praticam exatamente o contrário daquilo que
pregaram: democracia, liberdade e direito da
população de ir e vir e de decidir o destino de cada
um.
A história registrará, a partir de agora, em
qual momento Fidel Castro fez essa opção e qual a
razão e por que fez a opção pela ditadura e por cassar
todos aqueles que contrariavam os seus pensamentos.
O comunismo e o socialismo passaram a ter certas
reservas das populações do mundo, em face de que
em nome de um modelo de justiça social, de
democracia, se obtém o poder e depois esquece que
toda aquela pregação precisa ser dada continuação
para que o respeito da população seja mantido.
Senhor Presidente e Senhores Deputados,
estamos diante da dúvida de qual regime é ideal para
a administração de uma nação. Estamos diante do
fracasso das maiores lideranças que surgiram no
mundo. O Brasil, atualmente, está vivendo um
momento difícil. Qual modelo buscar? Em que
acreditar? Basear-se em qual modelo para que
possamos ter, também, justiça social, democracia plena
e poder direcionado diretamente para a população, para
as pessoas carentes, para os que dependem de estudar,
para aqueles que querem investir em escolas públicas
e para aqueles que querem garantir o direito da
população ter o seu serviço essencial garantido pelo
Estado?
Na verdade, vivemos a falência do Estado
brasileiro, que não consegue atender a população em
seus anseios; um país que não tem hospital para dar
saúde a toda população; um país que não tem escola e
os professores ganham uma ninharia de salário; um
país em que a polícia é atacada mais do que os
infratores e vive com um salário abaixo de qualquer
condição humana para trabalhar pela segurança; um
país em que, praticamente, não temos estradas e não
temos investimento em infraestrutura. Para que existe
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um modelo político em que se consomem trilhões de
reais de arrecadação e nada disso vai para a ponta do
problema? E nada disso atende a demanda que todos
têm para o desenvolvimento, para a boa convivência
social e para, principalmente, a ajuda na questão
daquilo tudo de que precisamos, que é a condição de
igualdade entre os nossos irmãos?
Creio, Senhor Presidente, que estou com
cinco minutos ainda. V. Ex.ª está cassando minha
palavra.
(Registram presença os Senhores
Deputados Gilsinho Lopes, Marcelo
Santos e Padre Honório)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Não sou Che Guevara, mas
estou anunciando a V. Ex.ª que seu tempo terminou.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Estou encerrando, Senhor Presidente.
Volto a cumprimentar o PSB pelo seu
aniversário e digo que o PSB é um partido que
merece a consideração do povo capixaba e do povo
brasileiro, pela sua história de luta, pela sua
demonstração de coerência e de seriedade na política
brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa)
Ausente, concedo a palavra à Senhora
Deputada Janete de Sá.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Presidente, antes que a Senhora Deputada
Janete de Sá chegue à tribuna, vou fazer uma
retificação na ata, que corrigida pelo professor e
Deputado Sergio Majeski, eu me equivoquei segundo S. Ex.ª - que é Che Guevara o médico
argentino que acompanhou Fidel Castro na luta
pela... ...
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem
revisão da oradora) - Por que, V. Ex.ª disse que ele
era o quê?
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) S. Ex.ª disse que falei Marighella. Acho que a
vontade de falar de revolucionário é tão grande...
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não,
Marighella era brasileiro. É Che Guevara.
Primeiro quero cumprimentar todas as
Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados
presentes e a Mesa.
Faço coro junto ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos nessa saudação ao povo cubano.
Na verdade, Fidel deixa, não apenas Cuba, mas no
mundo uma história grandiosa em que ele tem
grandes aliados e pessoas que o admiram; e muitos
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inimigos, pessoas e populações que consideram que,
de fato, o governo de Cuba começou por uma linha e
depois culminou numa ditadura incontestável por
todos que o admiram e pelos que não o admiram.
Posso falar um pouco de Cuba porque estive
lá há cerca de vinte anos e realmente é
impressionante ver como aquele povo, desde
pequenininho, tem carinho pelo comandante e
também acredita na sua terra e tem orgulho de sua
terra.
Ver Cuba, uma ilha pequenininha, que é
carente basicamente de tudo. Não tem hidrelétrica em
Cuba, é tudo energia por meio do petróleo, eles não
são produtores de petróleo, que se traduz em energia
elétrica; ou seja, tudo tem de vir de fora. Um país de
grandes tormentas onde o que se planta não dá, até o
alimento tem de vir de fora - e Cuba conseguir se
projetar para o mundo pela sua resistência perante o
império e o domínio norte-americano, temos de
saudar o que foi o grande líder Fidel Castro que eu
tive a honra de conhecê-lo porque na época fomos
num voo denominado Voo da Solidariedade, onde
estiveram várias personalidades do país nesse voo e
tivemos esse encontro com o comandante que fica
gravado em nossa história como é estar diante de um
líder que, praticamente, era intocável, um mito não
apenas no país cubano, mas também na maioria dos
países que o admiram, independente de seguirem sua
linha, sua vertente política ou não, mas admiram
quem foi Fidel Castro, Che Guevara, Cienfuegos e
tantos outros líderes da Revolução Cubana.
Quero também dizer e externar minha alegria
de participar de um evento grandioso que teve hoje,
promovido pela Federação da Agricultura do nosso
Estado, por meio do Júlio, que é o presidente do
Senar; por meio da Letícia, que é a superintendente
do Senar, que é o 12.º Agrinho.
O que é o Agrinho? É um programa da Faes
junto com o Senar que foi iniciado no Estado do
Paraná por meio da FAEP - Federação de Agricultura
do Estado do Paraná - que veio para o Espírito Santo
pela FAES em 2005 e consiste em discutir por meio
da educação infantil, da educação especial e do
ensino fundamental como é produzir com
sustentabilidade, o respeito que a criança deve ter ao
meio ambiente, a importância de preservar a água, as
nascentes e produzir água; a importância de se
produzir com qualidade e sustentabilidade. Um
programa grandioso que envolve quarenta e dois
municípios e mais de sessenta mil alunos nessa faixa
da educação infantil, da educação especial e do ensino
fundamental. Hoje foi a premiação. A grande vencedora
foi uma professora de uma escola de Laranja da Terra,
mas foram vitoriosos alunos e profissionais da
educação de diversos municípios como: Água Doce
do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, sua
cidade, Deputado; Mantenópolis, e os alunos
estiveram aqui; Afonso Cláudio; São José do
Calçado, enfim, vários municípios foram agraciados,
premiados pela participação no Agrinho. Destaco
Itaguaçu, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa
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Leopoldina, que também foram premiados nesse
grande evento da agricultura capixaba e que visa
conscientizar nossas crianças desde cedo para que
elas possam produzir com sustentabilidade. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Passa-se à Ordem do Dia.
(Pausa)
Deputado, a falha foi da Secretaria que
anunciou como última oradora a Senhora Deputada
Janete de Sá. Mas rogo a V. Ex. ª as minhas
desculpas e concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sandro Locutor.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS Sem revisão do orador) - Obrigado, Senhor
Presidente, Mesa Diretora, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, a minha fala hoje é voltada para
as questões constitucionais, questões legais, as
questões dos direitos das pessoas simples, dos
homens públicos, dos mandatários e dos Poderes
concebidos constitucionalmente: Poder Legislativo,
Poder Executivo e Poder Judiciário. Falo isso porque
após três anos e onze meses, Senhor Deputado
Freitas, não obedecendo ao princípio da eficiência, o
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo cassou
o registro de candidatura do prefeito de Itapemirim
que, hoje, é do meu partido, à época ainda era do
partido de V. Ex.ª, o PSB. O princípio da eficiência
não foi obedecido; três anos e onze meses de
mandato. Faltando um mês apenas do encerramento
do mandato, o prefeito doutor Luciano Paiva, de
Itapemirim, quando encerra o mandato, tem o registro
da sua candidatura cassado. É de se lamentar isso até
porque S. Ex.ª já foi novamente julgado pela
população de Itapemirim, que o reconduziu como
prefeito eleito daquela cidade.
Como Presidente Estadual do Partido Pros,
pelo qual o doutor Luciano foi eleito com o número
90, que é do nosso partido, quero só chamar a
atenção do que são esses Poderes porque o princípio
da eficiência é um preceito constitucional, Senhor
Deputado Nunes. Três anos e onze meses o TRE leva
para cassar um registro de uma candidatura. Isso é
lamentável até porque - reitero - o povo de
Itapemirim já o julgou novamente e o outorgou um
novo mandato.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado
Freitas.
O Sr. Freitas - (PSB) - Querido Deputado
Sandro Locutor, não pela essência desse caso, mas
quero cumprimentá-lo pela fala de necessidade de
justiça urgente, urgentíssima. Estamos com um
número muito grande de casos, agora, judicializados,
denunciados pelo Ministério Público do Estado do
Espírito Santo como abuso de poder econômico. O
município de São Mateus, sexta economia deste
Estado, é um dos municípios e fico imaginando: será
que teremos de esperar um mandato inteiro para ver a
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situação resolvida?
Então, o que nos disse o presidente do TSE
não é isso; é de que antes da posse julgaria todos os
casos.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) Uma inversão.
O Sr. Freitas - (PSB) - O mandatário usar o
mandato inteiro para, no final do mandato, faltando
um mês para concluir o mandato, ter o julgamento de
um abuso de poder econômico que foi cometido na
eleição de quatro anos atrás, isso é uma vergonha
para o nosso País.
Parabéns pela fala!
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) Muito bem, Senhor Deputado.
Fico muito pasmado, porque o preceito
constitucional do princípio da eficiência não é
atendido. E todas as vezes que as coisas dos Poderes
Executivo e Judiciário chegam a esta Casa, sempre
damos celeridade. Isso tem que ficar para nossa
reflexão.
Parabenizo o prefeito pela reeleição e que a
justiça realmente seja feita e que se faça com
honradez.
Outra coisa, Senhor Presidente Theodorico
Ferraço, gostaria de pedir à Mesa Diretora, se for
plausível, que acompanhado da Comissão de
Segurança desta Casa, se faça a inspeção em todas as
repartições desta Assembleia, em especial nos
gabinetes dos Senhores Deputados, porque já
levantaram aqui relações do guardião, do grampo.
Gostaria, se possível, que a Mesa adotasse
um exame em todos os gabinetes dos Senhores
Deputados e em todas as repartições desta
Assembleia, para saber se existe algum tipo de
escuta, de gravação nos gabinetes dos Senhores
Deputados.
Se for plausível, que a Mesa possa acolher o
requerimento deste Deputado e que essa inspeção
seja feita acompanhada por uma comissão, e acho
que a Comissão afim é a Comissão de Segurança.
Este é o meu apelo, Senhor Presidente.
(Muito bem!)
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pronunciamento acerca do estado deplorável da
rodovia ES-010, especialmente o trecho que corta
Jacaraípe. Como tivemos o prazo de somente cinco
minutos para falar, fiquei de apresentar os inúmeros
ofícios e requerimentos que este Senhor Deputado já
protocolou.
Nesta foto deixei as cenas de três ou quatro,
dos setenta e dois buracos que há lá.
Em 10 de abril de 2015, temos o Ofício n. º
102, ao Senhor Halpher Luiggi, ainda diretor do
DER; Indicação n.º 595, de 28 de abril de 2015,
pedindo a instalação de sinalização e providências na
via; Ofício n. º 418, de 10 de dezembro de 2015,
ainda diretor o Senhor Halpher Luiggi, do DER,
pedindo providências; Indicação n.º 940, de 26 de
setembro de 2016, pedindo recuperação dos
acostamentos da rodovia; Indicação n.º 941, de 26 de
setembro de 2016, pedindo providências e sinalização
na Av. Abdo Saad; Ofício n.º 234, de 27 de setembro de
2016, do Senhor Enio Bergoli da Costa, também do
DER, pedindo sinalização e recuperação da rodovia;
Ofício ao Senhor Paulo Hartung, Governador do
Estado, no dia 06 de outubro de 2016, relatando
algumas providências em Serra, em especial o
recapeamento e humanização da avenida Abdo Saad, do
trecho da rodovia ES-010, que corta Jacaraípe, e do
trecho de Nova Almeida; e-mail, datado de 18 de
outubro de 2016, ao Senhor Governador Paulo Hartung,
pedindo uma agenda com a pauta recapeamento e
humanização da avenida Abdo Saad; no dia 31 de
outubro houve um apelo mostrando a situação
lastimável, as críticas e os problemas que os
comerciantes estão sofrendo; ao Senhor José Carlos da
Fonseca, secretário-chefe da Casa Civil, pedindo o
cumprimento da realização dessa agenda; e por
último, mais um e-mail ao Senhor Governador Paulo
Hartung, no dia 23 de novembro, às 11h37min.
Estou aqui para falar pelo Estado e também
pela cidade, para buscar mais qualidade de vida e
providências básicas, como tapa-buraco. E nem isso o
DER está fazendo em Jacaraípe, no trecho da ES010, que é importante que se registre que é de
domínio capixaba e de responsabilidade do Governo
do Estado e do DER.
Lamento, Senhor Presidente, e faço esse
registro neste início de tarde.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Defiro o pedido de V. Ex.ª e
acrescento mais, não só os gabinetes como o telefone
dos Senhores Deputados.
Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Antes de entrarmos na primeira discussão,
concedo a palavra ao Senhor Deputado Bruno Lamas.

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor
Presidente, pela ordem! Quero corroborar com as
palavras do Senhor Deputado Sandro Locutor com
relação ao trabalho que tem que ser realizado tanto
nos gabinetes quanto nos telefones, porque já fiz
denúncia, deste microfone, com relação a essa
situação, que está extremamente delicada, porque
muitas coisas que se passam dentro de gabinete e ao
telefone são de conhecimento público. Então, tem
algo esquisito no ar.
Portanto, corroboro com o pedido do Senhor
Deputado Sandro Locutor.

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor
Presidente, pela ordem! Ontem, fiz um

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Gilsinho

(Registra
presença
o
Deputado Hudson Leal)

Senhor
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Lopes, devo dizer a V. Ex.ª, como também ao Senhor
Deputado Sandro Locutor, que entrará na Ordem do
Dia uma CPI para apurar o problema dos grampos de
telefone, de um modo geral, em todo o Espírito
Santo. Os Senhores Deputados terão chance e
oportunidade de pedir ampla apuração.
Esta Casa colocará todos os meios à altura,
não somente para preservar o sigilo dos Senhores
Deputados e servidores, como também do povo
capixaba, dos membros do Poder Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, enfim,
de todos os poderes e de todo o povo capixaba. Essa
situação, realmente, continua trazendo grandes
dificuldades de haver sigilo nas conversas
telefônicas, o que não é de hoje.
Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa-se à Ordem do Dia, como
anunciamos.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 296/2015, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 160/2015, que dá nova redação a
dispositivos da Lei n.º 9769/2011, regulamentando o
regime jurídico das terras devolutas, sua arrecadação
e legitimação pelo Estado. Publicado no DPL do dia
14/07/2015. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade. Na Comissão de Defesa da
Cidadania, o Deputado Nunes se prevaleceu do prazo
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária
do dia 22/11/2016. (Prazo até o dia 29/11/2016)
Concedo a palavra à Comissão de Defesa da
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (NUNES - PT) - Senhor Presidente, mantenho o prazo
regimental.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - É mais um dia, não é, Senhor
Deputado? Até amanhã, se Deus quiser.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar n.º 08/2016, do Deputado
Enivaldo dos Anjos, que altera a Lei Complementar n.º
467, de 04 de Dezembro de 2008, que institui o Plano
de Carreira das Praças da Polícia Militar do Estado.
Publicado no DPL do dia 02/06/2016. Na Comissão de
Justiça o Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu
do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão
Ordinária do dia 21/11/2016. (Prazo até o dia
28/11/2016)
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Convoco a Comissão de
Justiça.
Há quorum.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gildevan Fernandes para relatar, pois o prazo está
vencido.
O

SR.

GILDEVAN

FERNANDES

-

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Sugiro a
suspenção dos trabalhos por cinco minutos, a fim de
dialogar com o autor a respeito desse projeto, por
favor.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Defiro.
Está suspensa a sessão. (Pausa)
(A sessão é suspensa às 16h09min e
reaberta às 16h11min)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Está reaberta a sessão.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Presidente, tendo em vista que o Senhor
Deputado Gildevan Fernandes é relator na Comissão
de Justiça, que o prazo está vencido e que S. Ex.ª
depende de estudar, analisar o assunto, gostaria, se
possível, que a pauta fosse suspensa até segunda-feira
para que S. Ex.ª possa se inteirar das informações.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - V. Ex.ª como autor tem todo o
direito.
Submeto o requerimento de V. Ex.ª ao
Plenário.
Em votação o requerimento do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos. Os Senhores
Deputados que aprovam, permaneçam como se
encontram. (Pausa)
Aprovado.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Agora tem que pedir à presidente da Comissão para
retornar para a...
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhora Deputada Raquel
Lessa, o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, autor
da matéria, requereu e foi aprovada a retirada da
matéria da pauta até a próxima segunda-feira.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA -SD) - Consulto nossos pares.
Senhora Deputada Eliana Dadalto, concorda?
Os Senhores Deputados Marcelo Santos, Luiz Durão,
Guerino Zanon, Nunes e Amaro Neto também
concordam? (Pausa)
Aprovado.
Devolvo a matéria à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º
21/2016, oriundo da Mensagem Governamental nº
424/2016, que altera a Lei Complementar nº 489, de
22 de julho de 2009, que criou o Programa de
Organizações Sociais do Espírito Santo, dispõe sobre
a qualificação de entidades como organizações
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sociais e dá outras providências. Publicado no DPL
do dia 23/11/2016.
Concedo a palavra à Comissão Justiça, para
que esta ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA -SD) - Convoco a Comissão de
Justiça.
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Marcelo Santos
para relatar.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB Sem revisão do orador) - Projeto de Lei
Complementar n.º 21/2016, que altera a Lei
Complementar n.º 489, de 22 de julho de 2009. A
alteração proposta consiste na inclusão do §2.º no art.
6º, com o objetivo de permitir que a administração
pública utilize como crédito de pontuação a seleção
da organização social, certificada de entidade
beneficente de assistência social - Cebas, estabelecida
pela Lei Federal n.º 12101. Neste caso, o art. 6.º, nos
§1.º e 2.º, diz:
§ 1º Instaurado o processo de
seleção, é vedado ao Poder Público
celebrar Contrato de Gestão,
relativo ao mesmo objeto, fora do
processo iniciado.
§ 2º Poderá ser utilizado como
critério de pontuação, na seleção da
Organização Social, a Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, instituída pela Lei
Federal nº 12.101, de 27/11/2009.
Meu parecer e pela constitucionalidade da
matéria, Senhora Presidente. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA -SD) - Em discussão o parecer.
(pausa).
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) Com o relator.
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Com o
relator.
O SR. AMARO NETO - (SD) - Com o
relator.
O SR. GILDEVAN
(PMDB) - Com o relator.

FERNANDES

-

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - A presidência
acompanha o voto do relator.

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à
Comissão de Assistência Social, para que esta
ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (ELIANA DADALTO - PTC) - Convoco a
Comissão de Assistência Social.
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Projeto de Lei Complementar n.º 21/2016
que altera a Lei Complementa n.º 489, de 22 de julho
de 2009, que criou o Programa de Organizações
Sociais do Espírito Santo, dispõe sobre a qualificação
de entidades como organizações sociais e dá outras
providências.
Relato pela aprovação da matéria. (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o
relator.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) Com o relator.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (ELIANA DADALTO - PTC) - Senhor Presidente,
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Assistência Social.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à
Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer
oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de
Finanças.
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Projeto de Lei Complementar n.º 21/2016,
que altera a Lei Complementa n.º 489, de julho de
2009.
Nosso parecer é pela aprovação da matéria,
conforme parecer da Comissão de Justiça.
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.
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O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator.
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o
relator.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG
- PRP) - Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, encerrada a
discussão.
Em votação.
Informo que a votação é nominal. SIM,
aprova; NÃO, rejeita.
(Procede-se ao registro dos votos)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Todos os Senhores Deputados
já votaram?
Encerrada a votação.

dos Anjos, Freitas, Gildevan
Fernandes, Guerino Zanon, Luiz
Durão, Marcelo Santos, Nunes, Padre
Honório, Raquel Lessa e Sergio
Majeski; votam NÃO os Senhores
Deputados Bruno Lamas e Sandro
Locutor)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Votaram SIM dezesseis
Senhores Deputados; votaram NÃO dois Senhores
Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 332/2016, do Senhor Deputado
Luiz Durão e outros, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de os restaurantes, mercados,
supermercados, hipermercados e mercados populares
poderem proceder à redistribuição de alimentos
excedentes, no âmbito do Estado. Publicado no DPL
do dia 23/11/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Convoco a Comissão de
Justiça. Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes para relatar o projeto.

O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria
de requerer a V. Ex.ª mais cinco minutos. Tem mais
um deputado que vai votar neste momento.

O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Senhora Presidente, prevaleço-me do
prazo regimental.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Estou apertando a campainha
há cinco minutos!

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Devolvo a palavra à
Mesa.

O SR. GILDEVAN FERNANDES
(PMDB) - Obrigado, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Resolução n.º 14/2016, do
Senhor Deputado Nunes, que inclui parágrafo único
ao art. 75 da Resolução n.º 2.700/2009, para permitir
a abertura de reunião de comissão permanente com
qualquer número de membros, na hipótese que
menciona. Publicado no DPL do dia 17/05/2016.
Parecer n.o 276/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 26/2016, da Mesa
Diretora, pela aprovação.
Em discussão. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sandro Locutor.

-

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Está faltando um voto... Já
completou.
Mais alguém deixou de votar? (Pausa)
Encerrada a votação.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não votaram os
Senhores Deputados Doutor Rafael
Favatto, Edson Magalhães, Euclério
Sampaio, Gilsinho Lopes, Hudson
Leal, Janete de Sá, Marcos Bruno e
Pastor Marcos Mansur)
(Votam SIM os Senhores Deputados
Almir Vieira, Amaro Neto, Da
Vitória, Dary Pagung, Doutor
Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, com toda
a vênia ao Senhor Deputado Nunes, que é o autor,
tomar algumas decisões com apenas um membro na
comissão é complicado. Acho que nem abrir os
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trabalhos. Tem que, no mínimo, ter a maioria. Pelo
menos, ter a maioria: se são três membros, dois; se
são cinco, três; se são sete, quatro, porque, senão,
fica totalmente desproporcional. Entendo até ser
questão de inconstitucionalidade, porque não se pode
conduzir um trabalho, a Mesa Diretora não abre os
trabalhos se não tiver, ao menos, um secretário para
fazer os trabalhos terem prosseguimento.
Tem que mudar o texto, porque tem que
dizer, Marcelo, se é reunião ordinária ou se é reunião
de audiência pública, o que é. Então teria que mudar
o texto. Oriento os colegas que revejam a questão do
texto. Se for dessa forma me manifestarei contrário.
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação, com a
manifestação contrária do Senhor Deputado Sandro
Locutor.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Presidente, o Senhor Deputado Sandro
Locutor foi o relator?
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) Não. Não fui relator. Estava em discussão o projeto.
Fiz essa discussão, pedindo a sugestão dos colegas.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - O projeto foi aprovado,
contra três votos.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Deputado Sandro Locutor, esse assunto se
refere somente à audiência pública. Não se refere às
comissões. O projeto fala que tem convidados. Se
falar que são convidados, não fala...
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Não se refere a comissões
ordinárias.
O SR. NUNES - (PT) - Senhor Presidente,
pela ordem! A ideia é que, às vezes, convidamos um
secretário ou alguém para fazer um debate...
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Já está aprovado. À Secretaria
para extração de autógrafos.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) Senhor Presidente, pela ordem! Se V. Ex.ª me
permite, mais uma vez, gostaria de justificar o voto,
visto que já houve a conclusão da votação e V. Ex.ª já
proclamou o resultado.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em Mesa para promulgação,
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porque apenas três Senhores Deputados se
manifestaram contra.
Mas pode justificar o voto, Senhor Deputado
Sandro Locutor.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS Sem revisão do orador) - Senhor Presidente
Theodorico Ferraço, pedi vênia para o Senhor
Deputado Nunes. Nada contra ter o trabalho. Agora,
quando eu estava discutindo o projeto, o assessor das
comissões veio me dizer que é audiência pública, que
é para quando houver convidados. Mas não é
concebível que se abra, em uma comissão
permanente, uma sessão com apenas um membro.
Se a reunião é ordinária ou extraordinária,
que é o rito, conforme corrigiu-me depois com a
sapiência que tem, que mudemos o regimento e
incluamos a questão, quando as comissões
transformam as reuniões ordinárias e extraordinárias
em audiência pública, como já vi fazerem em várias
comissões.
Mas que seja mudado o regimento, porque
fica caracterizado que é em reunião ordinária ou
extraordinária da comissão.
Por isso, manifestei-me contrário. Vênia para
o Senhor Deputado Nunes, mais uma vez. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n.º 254/2015, da
Senhora Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a
proibição do transporte, da comercialização, do
beneficiamento e da industrialização do Marlin Azul
e do Marlin Branco. Publicado no DPL do dia
29/06/2015. Na Comissão de Justiça, o parecer n.º
54/2016, que é pela inconstitucionalidade, foi
publicado no DPL do dia 04/03/2016 e rejeitado em
Plenário, na Sessão Ordinária do dia 19/04/2016.
Pareceres n.os 96/2016, da Comissão de Cidadania e
04/2016, da Comissão de Agricultura, ambos pela
aprovação.
Concedo a palavra à Comissão de Meio
Ambiente, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O Senhor Deputado Gildevan Fernandes
assumirá a presidência da comissão, por gentileza,
devido à ausência do Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GILDEVAN FERNANDES - PMDB) Convoco a Comissão de Meio Ambiente.
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Vou me prevalecer do prazo regimental,
Senhor Presidente.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) -Senhor
Presidente, pela ordem! Gostaria de fazer um
requerimento ao DER, na pessoa do senhor Enio
Bergoli, pessoa que tanto respeito, para que dê uma
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atenção à rodovia ES-010, especialmente no trecho
que corta Jacaraípe, pelo excesso de buracos, de
crateras abertas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Bruno
Lamas, V. Ex.ª está prestando um favor, anunciando,
pedindo, um direito de deputado, principalmente de
Serra, para que os buracos não continuem furando
pneus de carro e provocando desastres. V. Ex.ª está
advertindo o governo, pedindo. Já falou várias vezes
e é preciso que o DER tome providencias, porque
passei lá há poucos dias e vi alguns carros com pneu
furado.
A Comissão de Meio Ambiente pediu prazo
regimental.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 33/2016, da Mesa Diretora,
que altera o inciso II do art. 2º da Resolução nº 1.805,
de 23 de outubro de 1995, que trata de auxílioalimentação a servidor cedido de outro Poder.
Publicado no DPL do dia 23/11/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Convoco a Comissão de
Justiça.
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Luiz Durão para
relatar.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Lembro que esta resolução é
para servidor legalmente cedido e ocupando cargo na
Assembleia Legislativa.

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o
relator.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) Com o relator.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Também voto com o
relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade, sem emendas, pela Comissão de
Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à
Comissão de Assistência Social, para que esta
ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (ELIANA DADALTO - PTC) - Convoco a
Comissão de Assistência Social.
Há quorum.
Avoco para relatar a matéria.
O Projeto de Resolução n.º 33/2016, da Mesa
Diretora, altera o inciso II do art. 2.º da Resolução n.º
1.805, de 23 de outubro de 1995, que trata de auxilio
alimentação a servidor cedido de outro Poder.
Relato pela aprovação da matéria.
Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, em
votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o
relator.

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT - Sem revisão
do orador) - O Projeto de Resolução n.º 33/2016
altera o inciso II do art. 2.º da Resolução n.º 1.805, de
23 de outubro de 1995, e revoga a Resolução n.º
4504, de 19 de outubro de 2016. Nosso parecer é pela
constitucionalidade, sem emenda.
Devolvo o projeto à presidente da Comissão
de Justiça. (Muito bem!)

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

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Em discussão o parecer.
(Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, em
votação.
Como votam os Senhores Deputados?

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à
Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer
oral ao projeto.

O SR. GILDEVAN
(PMDB) - Com o relator.

FERNANDES

-

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) Com o relator.
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o
relator.

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (ELIANA DADALTO - PTC) - Senhor Presidente,
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Assistência Social.
Devolvo o projeto à Mesa.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (DARY PAGUNG - PTC) - Convoco a Comissão de
Finanças.
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar.
O Projeto de Resolução n.º 33/2016, da Mesa
Diretora, altera o inciso II do art. 2.º da Resolução n.º
1.805, de 23 de outubro de 1995, e revoga a
Resolução n.º 4504, de 19 de outubro de 2016.
O projeto de resolução é assinado pelo nosso
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Presidente e pelo 1.º Secretário, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos. Nosso parecer é pela sua
aprovação. (Muito bem!)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, em
votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 34/2016, da Mesa Diretora,
que altera o § 3.º do art. 59 da Resolução n.º 2.700,
de 15.7.2009, que trata de prazo de conclusão de
trabalho de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Publicado no DPL do dia 23/11/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.
O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Convido a Senhora Deputada
Raquel Lessa para ocupar a cadeira da 2.ª Secretaria
no lugar do Senhor Deputado Doutor Hércules.
Designo a Senhora Deputada Raquel Lessa
para relatar.
A SR.ª 2.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL
LESSA - SD - Sem revisão da oradora) - O Projeto
de Resolução n.º 33/2016 altera o inciso II do art. 2.º
da Resolução n.º 1.805, de 23 de outubro de 1995,
que trata de auxilio alimentação a servidor cedido de
outro Poder. Relato pela constitucionalidade, sem
emendas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em discussão o parecer.
(Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, em
votação.
Como vota o Senhor 1.º Secretário?
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - A favor.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - O Presidente vota a favor.
Aprovado o parecer à unanimidade pela
Mesa Diretora.
Em discussão o Projeto de Resolução n.º
33/2016. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Em Mesa para promulgação.

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Convoco a Comissão de
Justiça.
Há quorum.
Designo a Senhora Deputada Eliana Dadalto
para relatar.
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC - Sem
revisão da oradora) - O Projeto de Resolução n.º
34/2016, da Mesa Diretora, altera o § 3.º do art. 59 da
Resolução n.º 2.700, de 15.7.2009, que trata de prazo
de conclusão de trabalho de Comissão Parlamentar de
Inquérito. Relato pela constitucionalidade e
legalidade da matéria. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Em discussão o parecer.
(Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, em
votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Com a
relatora.
O SR. GILDEVAN
(PMDB) - Com a relatora.

FERNANDES

-

O SR. NUNES - (PT) - Com a relatora.
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com a
relatora.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) Com a relatora.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Convoco a Senhora Deputada
Raquel Lessa, por gentileza.
Designo o Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos para relatar o projeto.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - (Sem revisão do orador) Senhor Presidente, relato pela aprovação em face da
necessidade administrativa. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em discussão.
Não havendo quem queira discutir. Em
votação.
Como vota a 2.ª Secretária?
A SR.ª 2.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL
LESSA - SD) - A favor.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - O Presidente vota a favor.
Aprovado o parecer.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Em Mesa para promulgação.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 35/2016, da Senhora
Deputada Raquel Lessa e outros, que altera o
Capítulo XII, do Título VII da Resolução n.º
2.700/09 - Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado para disciplinar à apreciação
conclusiva de proposições pelas comissões.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Senhor Presidente, como
sou autora e o Senhor Deputado Luiz Durão também,
passo a presidência para o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Convoco a
Comissão de Justiça. (Pausa)
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Marcelo Santos
para relatar o projeto.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Seja bem-vindo, Senhor
Deputado.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
cumprimento o decano desta Casa, Senhor Deputado
Hércules Napoleão Silveira.
Projeto de Resolução n.º 35/2016. A
justificativa diz:
(...) do Regimento Interno desta Casa
Legislativa trata da votação de
matérias de forma conclusiva nas
comissões,
dispensando-se
a
aprovação plenária. A primeira
alteração introduzida pela presente
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matéria ao referido capítulo está
relacionada à sua denominação, que
atualmente
prevê
a
votação
conclusiva somente de projeto de lei
nas comissões, onde propomos a
substituição do termo “projeto de
lei” por “proposição”, permitindo
que matérias como o projeto de
decreto legislativo também possam
receber apreciação conclusiva nos
termos especificados na presente
matéria. Essa prática legislativa,
aliás, já é adotada tanto no Senado
Federal quanto na Câmara dos
Deputados, com a devida previsão
regimental.
A segunda alteração cuida de
conferir competência à Comissão de
Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos a competência para
apreciar,
conclusivamente,
os
decretos legislativos que tenham por
objeto a concessão de título de
cidadão honorário. Atualmente, as
matérias que tratam da concessão de
título de cidadão são submetidas à
apreciação do Plenário, contudo,
dado o caráter simples do qual as
mesmas se revestem (...)
Simples no que tange a matéria não retirando
aqui a importância do mérito, do título da
homenagem que esta Casa faz a cada semestre.
Então, na verdade, é terminativa na Comissão de
Direitos Humanos garantindo assim maior celeridade
e naturalmente dando a importância que é quando
apresentamos a proposta de título de cidadania nesta
Casa.
Art. 1º O Capítulo XII, do Título VII
da Resolução nº 2.790, de 15 de
julho de 2009, passa a denominar-se
“DA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA
DE
PROPOSIÇÕES
PELAS
COMISSÕES”.
Meu relatório é pela sua constitucionalidade,
legalidade, boa técnica legislativa, além da
velocidade que será dada, dando a condição desse
projeto terminar na Comissão de Cidadania.
É o meu parecer. Solicito aos colegas que o
acompanhem. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Em
discussão. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -
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Com o relator.
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(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o
relator.
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o
relator.
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - A
Presidência acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa, presidida pelo
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, com a
secretaria do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e
a bênção do Senhor Deputado Padre Honório.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Convoco a Senhora Deputada
Raquel Lessa, uma vez que agora o parecer depende
da Mesa Diretora.
Designo o Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos para relatar o projeto.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - (Sem revisão do orador) Senhor Presidente, tenho certa dúvida com relação a
esse assunto. Solicito prazo para analisar esse projeto.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - É regimental.
Votação
adiada,
com
discussão
encerrada em 1.º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional n.o 17/2015, do Senhor Deputado
Sergio Majeski e outros, que altera os art. 192, 258 e
262 da Constituição Estadual, incluindo planos de
reuso
de
águas
dos
recursos
hídricos
respectivamente. Publicada no
DPL
do
dia 20/06/2015. Pareceres n.os 420/2015, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e admissibilidade,
203/2015, da Comissão de Cidadania, 01/2016, da
Comissão de Infraestrutura, 01/16, da Comissão de
Meio Ambiente e 38/2016 da Comissão de Finanças
todos pela aprovação, publicado no DPL do
dia 23/08/2016. Já Encaminhou a votação o autor da
matéria. (Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) votação nominal).
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª
verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - É regimental.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Presidente, enquanto é feita a verificação de
quorum, gostaria de alertar aos Senhores Deputados
que temos vários títulos de cidadão espírito-santense
para serem apreciados. Gostaria de requerer que
fossem apreciados em bloco. Se não for aprovado
hoje ou amanhã, não dará tempo para fazer a entrega.
Como já estamos na fase de apreciá-los, gostaria de
pedir preferência para aprovarmos todos esses títulos
em bloco, agora, após a verificação de quorum para
essa matéria, a emenda constitucional do Senhor
Deputado Sergio Majeski, para que aprovássemos
todos esses títulos em seguida, em bloco, permitindo
que sejam entregues na sessão que está marcada para
dia 05.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o requerimento
do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Precisamos de mais um deputado, porque, se
encerrar a sessão, as homenagens que os Senhores
Deputados querem prestar... (Pausa)
Agradeceria a gentileza dos Senhores
Deputados para termos quorum para votação do
requerimento do Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, que é a votação em bloco dos títulos de
cidadania, cuja data já está marcada. Se não fizermos
como propõe o ilustre deputado, corre-se o risco de
deixar frustrados aqueles que já foram convidados
pelos próprios deputados para receber o título de
cidadania.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - PSD Senhor Presidente, os títulos de cidadania são para
Ana Cristina da Silva Penedo, José Collistet, Luiz
Carlos Leonardi Bricalli, Maria Sélia de Moraes,
Ricardo Farias, Francisco Carlos Nascimento da
Silva, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Israel Dias
Amador, Bruno Schmidt, Marcos Eugênio
Lesqueves, Alexandre Bróglio, Carmelito Souza
Neto, Lurdes Celinga Agrizzi, Maria Pontes de
Souza, Pedro Moreira Mendonça, Marcos Antunes,
Flavio Paes Ladeira, Eny Cazaroto, Elmir da Silva
Gomes, Eliza Bartolozzi Ferreira, Rafael Carvalho
Junqueira, José Morais da Silva, Claudia Leitão,
Pedro Paulo Leitão de Souza Coelho, Wellington
Oliveira dos Santos, capitão José Tadeu da Silva,
Ailton Xavier, Helen Giânika Silva, Robert Stephen
Alexander, Anderson Kleber da Silva, Enis Soares de
Carvalho, Damares Azevedo de Jesus, Diego Viana
Carneiro, Rogerio Aguiar Massucatti, América
Margeste Sily, Jesus Alencar Arrais, Carlos Eduardo
Bueno, Carlos José dos Reis Bastos Dinis, Osvaldo
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Magon Júnior, Leandro Vieira Rodrigues Barbosa,
Henrique Soares Macedo, Silvio Fernando Ferreira,
Ângelo Caetano do Bomdespacho, Hamilton Caputo
Delfino Silva, Décio dos Santos Ferreira, Herta
Torres, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Vanoel
Neves Martins, Gabriella Maria Durans Soares,
André Luiz de Faria Junqueira, Vinicius Oliveira
Gomes Lima, Rodrigo Augusto Sandi Mori, Anna
Nicolle Expósito Nunes, Deborah Alves dos Santos,
Willer Tomaz de Souza, Emerson Ferreira,
Wanderley Gonçalves de Oliveira, Domingo Savio
Otaviani, Cleimarques Tomaz de Carvalho, Rhaissa
Caldeira Crivelari, Sebastião Vicente de Oliveira e
Enrielton Chaves.
Esses são os títulos, Senhor Presidente, que
dependem e que atendem ao nosso requerimento de
serem apreciados em bloco. Dependemos da
aprovação do Plenário para aprovar o requerimento.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado
Doutor Rafael Favatto já está chegando. Pediu para
segurar cinco minutinhos, talvez até menos do que
isso, para dar quorum e podermos votar. Senão
ficaremos com dificuldade de homenagear várias
personalidades do nosso estado que não são espíritosantenses.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Atenção Senhores Deputados
que se encontram fora do plenário, estamos
precisando de número, pelo menos mais um
deputado, para votarmos a preferência solicitada.
(Pausa)
Vamos ter um pouco de paciência, essa
votação é importante porque a sessão já tem data
marcada. (Pausa)
O Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto
chega barbudo como se estivesse vindo de Cuba!
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor
Presidente, pela ordem! Estamos torcendo para que
V. Ex.ª possa atingir o quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Já atingiu, Senhor Deputado!
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Quem bom!
Temos um tempinho ainda. V. Ex.ª está assessorado
pelo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que
voltou para a primeira divisão e está tão feliz como
eu!
Ontem passei nesta Casa rapidamente, estava
atendendo ao lado, V. Ex.ª precisou sair do plenário
para, também, cumprir os seus compromissos
enquanto dirigente deste Poder, e não pude saudá-lo,
no alto da experiência de vida, completando mais um
ano. Cumprimentei somente de longe, mas gostaria
de deixar o nosso abraço e desejar que V. Ex.ª possa
ter muita paz e muita saúde. Conversava há pouco
com o Senhor Deputado Sergio Majeski dizendo que
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V. Ex.ª está em pleno vigor, em plena atividade, e
nos orgulha muito conduzindo este mandato, com
muita presteza e muita liderança.
Senhor Presidente, também peço o apoio de
V. Ex.ª para ajudar o nosso estado, a nossa cidade de
Colatina, porque neste fim de semana ocorreu uma
chuva inesperada. As chuvas que acontecem naquela
cidade, mesmo que não sejam de tanta intensidade,
alagam. O bairro Carlos Germano Naumann teve um
alagamento que deixou, mais uma vez, uma entidade
referência da nossa família Guerra, o lar Irmã
Scheila, aproveito para cumprimentar a dona Diva
Guerra, porque tivemos que socorrer as crianças de
forma rápida. Agradeço à prefeitura de Colatina, aos
vereadores e também ao Ministério Público o apoio,
porque todas as entidades e empresários foram
solidários, pois acabou toda roupa de cama, os
móveis e os eletrodomésticos. Também o Vovó
Simeão teve de ser solidário em ajudar, esta que é
outra entidade da família Guerra, do senhor Reinaldo
Guerra, que V. Ex.ª conheceu muito bem, e que é
referência para nossa cidade.
Pedimos ao governador Paulo Hartung, o
apoio. Estamos pedindo também ao nosso presidente
da Assembleia Legislativa para que possa nos
ajudar, porque há uma galeria naquele bairro, que
há anos e anos precisamos consertá-la ou ampliá-la,
porque Colatina é uma cidade que tem cento e trinta
mil habitantes e não tem receita para sua
sustentabilidade, e não dá para fazer isso.
Aquele bairro é um dos mais populosos. Só
um dos supermercados da cidade teve prejuízo de
mais de um milhão de reais, fora os outros comércios
que são menores. Mas um prejuízo de cem,
cinquenta, duzentos mil termina praticamente com
uma empresa da nossa cidade, e estamos com
sentimento de impotência.
Recorro a V. Ex.ª para que possamos nos
unir a todos os parlamentares que gostam da cidade
de Colatina, a Princesa do Norte, referência na
saúde, na educação e em tantos serviços para todos
aqueles municípios do norte, que V. Ex.ª possa nos
ajudar a convencer o governador Paulo Hartung e os
nossos deputados federais a viabilizar recursos para
que esse alagamento não aconteça mais em nossa
região. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Agradeço a V. Ex.ª as
palavras generosas, retribuindo o gesto de carinho, de
amizade e de fraternidade que nos une, desejando
muita sorte e felicidade a V. Ex.ª.
Daqui, dirijo-me ao governo do estado, como
um pobre de Paris, para que o governo socorra
Colatina, que é a terra querida de V. Ex.ª pela qual
tem lutado muito em favor daquele povo, que merece
realmente uma atenção especial do governo do
estado.
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Estou
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provando, com o discurso, mas estou provando
também com minhas ações. V. Ex.ª não teve a
oportunidade de votar em mim como já tive de votar
em V. Ex.ª, por várias vezes e está se encaminhando
de novo para que possamos proferir mais alguns
votos.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Mas já votei muito
espiritualmente, Deputado.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor
Presidente, pela ordem! Também gostaria de fazer
um registro e pedir socorro para a cidade de Serra,
junto ao DER, encarecidamente, a fim de que possa
fazer uma operação tapa-buracos, pelo menos.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - A Cidade não, os buracos de
Serra.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Mas
nossa vontade mesmo é a recuperação da ES-010,
Senhor Presidente, especialmente o trecho que corta a
grande Jacaraípe, a avenida Abdo Saad.
Faço apelo ao diretor do DER, nosso querido
amigo Enio, porque a rodovia está incontrolável. É
inadmissível, uma verdadeira vergonha o estado da
Rodovia ES-010, a avenida Abdo Saad, em Jacaraípe.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Encerrada a verificação de
quorum.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não responderam à
chamada os Senhores Deputados
Amaro Neto, Dary Pagung, Edson
Magalhães,
Euclério
Sampaio,
Gilsinho Lopes, Guerino Zanon,
Hudson Leal, Janete de Sá, Marcos
Bruno, Pastor Marcos Mansur e
Raquel Lessa)
(Responderam à chamada os
Senhores Deputados Almir Vieira,
Bruno Lamas, Da Vitória, Doutor
Hércules, Doutor Rafael Favatto,
Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos,
Freitas, Gildevan Fernandes, Luiz
Durão, Marcelo Santos, Nunes, Padre
Honório, Sandro Locutor, Sergio
Majeski e Theodorico Ferraço)
Senhor Deputado Sergio Majeski, não tem
número para a votação da Emenda Constitucional.
Passo à votação de todos os projetos de
decreto legislativo referentes a títulos de cidadania,
do item 30 ao item 91.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
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n.º 71/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Ana Cristina da Silva Penedo. Publicado no
DPL do dia 30/06/2016. Pareceres n.os 332/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 173/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 72/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor José Collistet. Publicado no DPL do dia
06/07/2016. Pareceres n.os 365/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
170/2016, da Comissão de Cidadania, pela
aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 73/2016, do Senhor Deputado Padre Honório, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Luiz Carlos Leonardi Bricalli. Publicado no
DPL do dia 18/08/2016. Pareceres n.os 382/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 171/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 74/2016, do Senhor Deputado Padre Honório, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Maria Sélia de Moraes. Publicado no DPL
do dia 18/08/2016. Pareceres n.os 383/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 176/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 75/2016, do Senhor Deputado Padre Honório, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Ricardo Farias. Publicado no DPL do dia
18/08/2016. Pareceres n.os 384/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
172/2016, da Comissão de Cidadania, pela
aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 76/2016, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Francisco Carlos Nascimento da Silva.
Publicado no DPL do dia 23/08/2016. Pareceres n.os
530/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade,
169/2016, da
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Comissão de Cidadania, pela aprovação, dispensado
os interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 78/2016, da Senhora Deputada Luzia Toledo, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Mauro Roberto Gomes de Mattos. Publicado
no DPL do dia 24/08/2016. Pareceres n.os 443/2016,
da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 156/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 79/2016, do Senhor Deputado Edson Magalhães,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Israel Dias Amador. Publicado no DPL do
dia 30/08/2016. Pareceres n.os 414/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, com emendas, 162/2016, da Comissão de
Cidadania, pela aprovação, com emendas, dispensado
os interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 80/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Bruno Schmidt. Publicado no DPL do dia
24/08/2016. Pareceres n.os 396/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, com
emenda, 174/2016, da Comissão de Cidadania, pela
aprovação, com emenda, dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 81/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Marcos Eugênio Lesqueves. Publicado no
DPL do dia 30/08/2016. Pareceres n.os 406/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 175/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 83/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que
concede o Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Alexandre Bróglio. Publicado no DPL do dia
27/09/2016. Pareceres n.os 452/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
168/2016, da Comissão de Cidadania, pela
aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.

n.º

Votação do Projeto de Decreto Legislativo
84/2016, do Senhor Deputado Gildevan
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Fernandes, que concede o Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Senhor Carmelito Souza Neto.
Publicado no DPL do dia 31/10/2016. Pareceres n.os
453/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade,
165/2016, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação, dispensado
os interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 85/2016, do Senhor Deputado Edson Magalhães,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
a Senhora Lurdes Celinga Agrizzi. Publicado no DPL
do dia 01/11/2016. Pareceres n.os 454/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 167/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 86/2016, do Senhor Deputado Edson Magalhães,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
à Senhora Maria Pontes de Souza. Publicado no DPL
do dia 01/11/2016. Pareceres n.os 455/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 164/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 87/2016, do Senhor Deputado Edson Magalhães,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Pedro Moreira Mendonça. Publicado no
DPL do dia 01/11/2016. Pareceres n.os 456/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 157/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 88/2016, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Marcos Antunes. Publicado no DPL do dia
01/11/2016. Pareceres n.os 457/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
163/2016, da Comissão de Cidadania, pela
aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 89/2016, do Senhor Deputado Sandro Locutor,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Flavio Paes Ladeira. Publicado no DPL do
dia 01/11/2016. Pareceres n.os 458/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 166/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
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ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 90/2016, do Senhor Deputado Sandro Locutor,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
à Senhora Eny Cazaroto. Publicado no DPL do dia
01/11/2016. Pareceres n.os 459/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
155/2016, da Comissão de Cidadania, pela
aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 91/2016, do Senhor Deputado Sandro Locutor,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Elmir da Silva Gomes. Publicado no DPL
do dia 01/11/2016. Pareceres n.os 460/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 160/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 92/2016, do Senhor Deputado Sergio Majeski,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
à Senhora Eliza Bartolozzi Ferreira. Publicado no
DPL do dia 03/11/2016. Pareceres n.os 461/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 159/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 93/2016, do Senhor Deputado Sergio Majeski,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Rafael Carvalho Junqueira . Publicado no
DPL do dia 03/11/2016. Pareceres n.os 462/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 158/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 94/2016, do Senhor Deputado Sergio Majeski,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Padre José Morais da Silva. Publicado no DPL do
dia 03/11/2016. Pareceres n.os 463/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 161/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 95/2016, da Senhora Deputada Luzia Toledo, que
concede Título de Cidadão Espírito-Santense à
Professora Claudia Leitão. Publicado no DPL do dia
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08/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 96/2016, da Senhora Deputada Eliana Dadalto,
que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Pedro Paulo Leitão de Souza Coelho.
Publicado no DPL do dia 08/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 97/2016, da Senhora Deputada Eliana Dadalto,
que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Wellington Oliveira dos Santos. Publicado no
DPL do dia 08/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação Projeto de Decreto Legislativo n.º
98/2016, do Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur,
que concede Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Capitão José Tadeu da Silva. Publicado no DPL
do dia 09/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 99/2016, do Senhor Deputado Luiz Durão, que
concede o Título de Cidadão Espírito-Santense a
Ailton Xavier. Publicado no DPL do dia 09/11/2016
e dispensado os interstícios e fases, conforme decisão
tomada pelo Plenário na sessão ordinária do dia
28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 100/2016, do Senhor Deputado Freitas, que
concede o Título de Cidadão Espírito-Santense a
Helen Giânika Silva. Publicado no DPL do dia
09/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 101/2016, do Senhor Deputado Dary Pagung, que
Concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Doutor Robert Stephen Alexander. Publicado no DPL
do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 102/2016, da Senhora Deputada Raquel Lessa,
que concede Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Anderson Kleber da Silva. Publicado no
DPL do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
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n.º 103/2016, do Senhor Deputado Nunes, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Enis Soares de Carvalho. Publicado no DPL
do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 104/2016, do Senhor Deputado Nunes, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Damares Azevedo de Jesus. Publicado no
DPL do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 105/2016, do Senhor Deputado Nunes, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Diego Viana Carneiro. Publicado no DPL do
dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 106/2016, da Senhora Deputada Raquel Lessa,
que concede Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Rogerio Aguiar Massucatti. Publicado no
DPL do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 107/2016, da Senhora Deputada Raquel Lessa,
que concede Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora América Margeste Sily. Publicado no DPL
do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 108/2016, do Senhor Deputado Da Vitória, que
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Jesus Alencar Arrais. Publicado no DPL do
dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 109/2016, do Senhor Deputado Da Vitória, que
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Carlos Eduardo Bueno. Publicado no DPL do
dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 110/2016, do Senhor Deputado Luiz Durão, que
concede o Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Carlos José dos Reis Bastos Dinis. Publicado
no DPL do dia 18/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
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Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 111/2016, do Senhor Deputado Luiz Durão, que
concede o Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor concede o Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. Osvaldo Magon Júnior. Publicado no
DPL do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 112/2016, da Senhora Deputada Luzia Toledo,
que concede Título de Cidadão Espírito- Santense ao
Doutor Leandro Vieira Rodrigues Barbosa. Publicado
no DPL do dia 18/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 113/2016, do Senhor Deputado Da Vitória, que
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Henrique Soares Macedo. Publicado no DPL
do dia 18/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 114/2016, do Senhor Deputado Doutor Hércules,
que concede Título de Cidadania Espírito-Santense
ao Senhor Silvio Fernando Ferreira. Publicado no
DPL do dia 22/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 115/2016, do Senhor Deputado Almir Vieira, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Pr. Ângelo Caetano do Bomdespacho.
Publicado no DPL do dia 22/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 116/2016, do Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, que concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Senhor Hamilton Caputo Delfino Silva.
Publicado no DPL do dia 22/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 117/2016, do Senhor Deputado Bruno Lamas, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Décio dos Santos Ferreira. Publicado no DPL
do dia 22/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 118/2016, do Senhor Deputado Bruno Lamas, que
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concede Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Herta Torres. Publicado no DPL do dia
22/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 119/2016, do Senhor Deputado Bruno Lamas, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Patrícia Machado Bueno Fernandes.
Publicado no DPL do dia 22/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 120/2016, do Senhor Deputado Hudson Leal, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Vanoel Neves Martins. Publicado no DPL do
dia 23/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 121/2016, do Senhor Deputado Hudson Leal, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Gabriella Maria Durans Soares. Publicado
no DPL do dia 23/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 122/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor André Luiz de Faria Junqueira. Publicado no
DPL do dia 24/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 123/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Vinicius Oliveira Gomes Lima. Publicado no
DPL do dia 24/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 124/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Rodrigo Augusto Sandi Mori. Publicado no
DPL do dia 24/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 125/2016, do Senhor Deputado Dary Pagung, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense a
Anna Nicolle Expósito Nunes. Publicado no DPL do
dia 24/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
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Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 126/2016, do Senhor Deputado Dary Pagung, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense a
Deborah Alves dos Santos. Publicado no DPL do dia
24/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 127/2016, do Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, que concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Senhor Willer Tomaz de Souza.
Publicado no DPL do dia 24/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 128/2016, do Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto, que concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Senhor Emerson Ferreira. Publicado no
DPL do dia 24/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 129/2016, do Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto, que concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Senhor Wanderley Gonçalves de
Oliveira. Publicado no DPL do dia 24/11/2016 e
dispensado os interstícios e fases, conforme decisão
tomada pelo Plenário na sessão ordinária do dia
28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 130/2016, do Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, que Concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Senhor Domingo Savio Otaviani.
Publicado no DPL do dia 29/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 131/2016, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Cleimarques Tomaz de Carvalho. Publicado
no DPL do dia 29/11/2016 e dispensado os
interstícios e fases, conforme decisão tomada pelo
Plenário na sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 132/2016, do Senhor Deputado Hudson Leal, que
concede Título de Cidadania Espírito-Santense à
Senhora Rhaissa Caldeira Crivelari. Publicado no
DPL do dia 29/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 133/2016, do Senhor Deputado Doutor Hércules,
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Sebastião Vicente de Oliveira. Publicado no
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DPL do dia 29/11/2016 e dispensado os interstícios e
fases, conforme decisão tomada pelo Plenário na
sessão ordinária do dia 28/11/2016.
Votação do Projeto de Decreto Legislativo
n.º 134/2016, do Senhor Deputado Doutor Hércules,
concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao
Senhor Enrielton Chaves. Publicado no DPL do dia
29/11/2016 e dispensado os interstícios e fases,
conforme decisão tomada pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 28/11/2016.
Em votação todos os projetos de decreto
legislativo acima, relativos a Título de Cidadania
Espírito-Santense, cujos nomes dos homenageados
foram lidos pelo Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos.
Os Senhores Deputados que os aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovados.
Em Mesa para promulgação.
Votação adiada, com discussão encerrada em
1.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º
11/2015, do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e
outros, que acrescenta o artigo 71-A à Constituição
do Estado, dispondo sobre o cumprimento dos prazos
determinados no inciso II do artigo 71. Publicada no
DPL do dia 17/06/2015. Na Comissão de Justiça, o
parecer
n.º
280/2015,
que
é
pela
inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia
01/09/2015 e rejeitado em Plenário, na Sessão
Ordinária do dia 07/10/2015 e parecer oral da
Comissão de Finanças, pela aprovação da matéria nos
termos do artigo 81, § 3.º do Regimento Interno.
Também não há número legal para votação.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 226/2015, do Senhor
Deputado Cacau Lorenzoni, que garante restituição
ao consumidor que tiver o serviço de internet
doméstica interrompido sem prévio aviso. Publicado
no DPL do dia 10/06/2015. Pareceres n.os 547/2015,
da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, com emendas, 18/2016, pela Comissão de
Cidadania, 04/2016, da Comissão de Ciência e
Tecnologia, 12/2016, da Comissão de Defesa do
Consumidor e 31/2016, da Comissão de Finanças,
todos pela aprovação, com adoção das emendas
apresentadas pela Comissão de Justiça, publicados
no DPL do dia 19/07/2016.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Justiça para redação final.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 332/2015, do Senhor
Deputado Sandro Locutor, que proíbe a utilização de
veículos particulares cadastrados em aplicativos para
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o transporte remunerado de pessoas e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 19/08/2015.
Pareceres n.os 410/2015, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade, 11/2016, pela
Comissão de Cidadania, 03/2016, da Comissão de
Infraestrutura, todos pela aprovação, 05/2016, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, pela rejeição e
24/2016, da Comissão de Finanças pela aprovação,
publicados no DPL do dia 19/07/2016.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir a
votação pelo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o requerimento
do Senhor Deputado Sergio Majeski, que solicita que
a votação seja pelo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, que é pela rejeição da matéria.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o pedido.
Em discussão o projeto, na forma do parecer
do Senhor Deputado Sergio Majeski.
Os Senhores Deputados que aprovam a
votação com o parecer contrário da Comissão,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovada a matéria, contra um voto.
Arquive-se.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 343/2015, do
Deputado Euclério Sampaio, que institui meiaentrada para jornalistas e radialistas em
estabelecimentos públicos ou privados de
entretenimento no Estado. Publicado no DPL do dia
01/09/2015. Pareceres n.os 492/2015, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, com
emendas, 16/2016, da Comissão de Cidadania,
06/2016, da Comissão de Cultura e 27/2016, da
Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com
adoção das emendas apresentadas pela Comissão de
Justiça, publicados no DPL do dia 19/07/2016.
Em votação.
Os senhores deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Justiça para redação final.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 420/2015, da
Deputada Luzia Toledo, que reconhece o Município
de São Mateus como a Capital Estadual da Pimentado-Reino. Publicado no DPL do dia 26/10/2015.
Pareceres n.os 95/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade, 36/2016, pela
Comissão de Cidadania, 03/2016, da Comissão de
Agricultura e 26/2016 da Comissão de Finanças,
todos pela aprovação, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
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Em votação.
Os senhores deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Resolução n.o 18/2015, do
Deputado Da Vitória e outros, que altera a alínea “d”
do artigo 3.º da Resolução n.º 2.543, de 09.04.2008
que Cria a Medalha “ALFERES TIRADENTES” na
Assembleia Legislativa do Estado e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 16/04/2015.
Pareceres n.os 109/2015, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade, 14/2015, pela
Comissão de Finanças, 03/2015 da Comissão de
Segurança, 18/2016, da Mesa Diretora, todos pela
aprovação, com emenda da Comissão de Finanças e
325/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade da emenda
apresentada pela Comissão de Finanças, publicados
no DPL do dia 04/08/2016.
Em votação.
Os senhores deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Justiça para redação final.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 133/2013, do
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a
cobrança da taxa de estacionamento cobrada por
Shopping Centers, Supermercados e afins no âmbito
do Estado. Publicado no DPL do dia 06/05/2013.
Pareceres n.os 119/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade, legalidade, 103/2016, da
Comissão de Cidadania, 16/2016, da Comissão de
Defesa do Consumidor e 64/2016 da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, publicados no DPL
do dia 16/11/2016.
Em votação.
Os senhores deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para a extração de autógrafos.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 43/2015, do
Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe sobre a
responsabilidade pela elevação, sem justa causa, do
preço de serviços aos consumidores. Publicado no
DPL do dia 23/02/2015. Pareceres n.os 17/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade,
legalidade, 24/2016, da Comissão de Cidadania,
17/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor e
59/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, publicados no DPL do dia 16/11/2016.
Em votação.
Os senhores deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
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À Secretaria para a extração de autógrafos.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 47/2015, do
Deputado Gilsinho Lopes, que proíbe a discriminação
do servidor público por motivo de uso de tatuagem.
Publicado no DPL do dia 23/02/2015. Pareceres n.os
288/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade, legalidade, 148/2016, da
Comissão de Cidadania e 55/2016, da Comissão de
Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL
do dia 16/11/2016.
Em votação.
Os senhores deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para a extração de autógrafos.
Retificando o item 16, que é o Projeto de
Resolução n.º 18/2015, em Mesa para a redação final.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 48/2015, da
Deputada Luzia Toledo, que regula a distribuição de
sacolas plásticas biodegradáveis, oxi-biodegradáveis
e recicladas para acondicionamento de mercadorias
fornecidas
por
estabelecimentos
comerciais.
Publicado no DPL do dia 23/02/2015. Pareceres n.os
421/2015, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade, com emendas,
13/2016, da Comissão de Cidadania, 04/2016 da
Comissão de Meio Ambiente e 41/2016, da Comissão
de Finanças, todos pela aprovação, com adoção das
emendas apresentadas pela Comissão de Justiça,
publicados no DPL do dia 23/08/2016.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Justiça para redação final.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.º 127/2015, do
Deputado Bruno Lamas, que dispõe limite de tempo
de atendimento ao público pelos serviços prestados
pelos cartórios de registro e de notas. Publicado no
DPL do dia 16/04/2015. Na Comissão de Justiça, o
parecer n.º 05/2016, que é pela inconstitucionalidade,
foi publicado no DPL do dia 29/02/2016 e rejeitado
em Plenário, na Sessão Ordinária do dia 19/04/2016.
Pareceres n.os 130/2016, da Comissão de Cidadania,
18/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor e
63/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, publicados no DPL do dia 16/11/2016.
Em votação.
A votação da matéria será na forma do
parecer da Comissão de Defesa do Consumidor.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.
O

SR.

GILDEVAN

FERNANDES

-
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(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro
a V. Ex.ª recomposição de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Antes da votação do item 22
vamos fazer a recomposição de quorum.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto é feita a
recomposição de quorum, peço licença a V. Ex.ª para
convidar os colegas e o povo em geral para participar
amanhã, quarta-feira, às 14h, da audiência pública
que foi requerida pelo senhor Eraylton Moreschi com
o tema: Os devidos esclarecimentos sobre os
impactos causados por metais pesados carreados
com a lama da barragem da Samarco nas águas da
foz do Rio Doce e na saúde do cidadão. O palestrante
será o doutor Adalton Bianchini, oceanógrafo e
mestre em ciências biológicas. Convido todos para
comparecerem ao Plenário Dirceu Cardoso.
No dia 1.º de dezembro, quinta-feira, às 15h,
teremos aqui também uma audiência pública sobre os
problemas do rio Jucu e do rio Santa Maria, que é a
questão da Frente Parlamentar em defesa do rio Jucu
e do rio Santa Maria. Teremos a presença de
representantes do Ministério Público, dos comitês de
bacias, enfim, teremos aqui uma frequência grande
para debater a questão dos rios Jucu e Santa Maria.
Na sexta-feira, dia 02 de dezembro, às 9h, o
Senhor Ricardo de Oliveira, secretário de Saúde, fará
uma prestação de contas sobre os investimentos da
saúde no segundo quadrimestre de 2016. Portanto,
convido todos. Muito obrigado. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - O resultado é o seguinte:
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não responderam à chamada os
Senhores Deputados Doutor Rafael Favatto,
Enivaldo dos Anjos, Luiz Durão, Marcelo
Santos, Nunes e Sandro Locutor)
(Registram presença os Senhores Deputados
Almir Vieira, Bruno Lamas, Da Vitória,
Doutor Hércules, Eliana Dadalto, Freitas,
Gildevan Fernandes, Padre Honório, Sergio
Majeski e Theodorico Ferraço)
Registraram
presença
dez
Senhores
Deputados.
Não há quorum para a votação. Leremos, a
seguir os próximos itens da pauta:
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.º 198/2015, do

Deputado Cacau Lorenzoni, que garante o direto do
consumidor ser ressarcido em caso de roubo,
arrombamento ou qualquer outra avaria em seu
veículo que estiver estacionado em estacionamento
pago. Publicado no DPL do dia 16/04/2015.
Pareceres n.os 545/2015, da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade e legalidade, com emenda,
25/2016, da Comissão de Cidadania, 09/2016 da
Comissão de Segurança, 20/2016, da Comissão de
Defesa do Consumidor e 53/2016, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, com a adoção da
emenda apresentada pela Comissão de Justiça,
publicados no DPL do dia 16/11/2016.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 199/2015, da
Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a reserva
de vagas de trabalho destinadas a mulheres vítimas
de violência doméstica nas empresas prestadores de
serviços ao Poder Público Estadual. Publicado no
DPL do dia 20/05/2015. Pareceres n.os 26/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, com emenda, 17/2016, da Comissão de
Cidadania, 07/2016, da Comissão de Segurança e
47/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, com adoção da emenda apresentada pela
Comissão de Justiça, publicados no DPL do dia
23/08/2016.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.º 237/2015, do
Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre o
reconhecimento das pessoas portadoras de doença
renal crônica e transplantado, como pessoas com os
mesmos direitos para fins de atendimento prioritário,
nos serviços públicos e privados, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 16/06/2015.
Na Comissão de Justiça, o parecer n.º 127/2016, que
é pela inconstitucionalidade, foi publicado no DPL
do dia 29/03/2016 e rejeitado em Plenário, na Sessão
Ordinária do dia 19/04/2016. Pareceres n.os 131/2016,
da Comissão de Cidadania, 25/2016, da Comissão de
Saúde, 22/2016, da Comissão de Defesa do
Consumidor e 60/2016, da Comissão de Finanças,
todos pela aprovação, publicados no DPL do dia
16/11/2016.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 255/2015, do
Deputado Gilsinho Lopes, que estabelece a
modernização do Disque Denúncia por meio de
novas tecnologias. Publicado no DPL do dia
30/06/2015. Pareceres n.os 548/2016, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
20/2016, da Comissão de Cidadania, 03/2016, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, 05/2016, da
Comissão de Segurança e 42/2016, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, publicados no DPL
do dia 24/08/2016.
Votação

adiada,

com

discussão

única
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encerrada, do Projeto de Lei n.º 305/2015, do
Deputado Doutor Rafael Favatto, que dispõe sobre
a instalação de câmeras de vigilância nas áreas
externas dos Estabelecimentos Bancários de
Crédito, Financiamento e Investimentos e de
estabelecimentos congêneres. Publicado no DPL
do dia 07/08/2015. Na Comissão de Justiça, o
parecer
n.º
55/2016,
que
é
pela
inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia
04/03/2016 e rejeitado em Plenário, na Sessão
Ordinária do dia 19/04/2016. Pareceres n.os
122/2016, da Comissão de Cidadania, 14/2016, da
Comissão de Segurança e 56/2016, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, publicados no
DPL do dia 16/11/2016.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 313/2015, do
Deputado Bruno Lamas, que institui o pagamento
de meia-entrada em espetáculos teatrais e musicais,
exposições de arte, exibições cinematográficas e
demais manifestações culturais e ou esportivas aos
doadores de medula óssea. Publicado no DPL do
dia 14/08/2015. Pareceres n.os 28/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, com emenda, 26/2016, da Comissão de
Cidadania, 17/2016, da Comissão de Saúde e
34/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, com adoção da emenda apresentada
pela Comissão de Justiça, publicados no DPL do
dia 23/08/2016.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 326/2015, do
Deputado Gilsinho Lopes, que proíbe a inserção
em placas informativas, tíquetes, bilhetes ou
cupons em estacionamentos no âmbito do Estado,
da expressão “não nos responsabilizamos por
objetos deixados no interior do veículo” e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia
18/08/2015. Pareceres n.os 398/2015, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
195/2015, da Comissão de Cidadania, 09/2016, da
Comissão de Defesa do Consumidor, 08/16, da
Comissão de Segurança e 32/2016, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, publicados no
DPL do dia 23/08/2016.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.o 328/2015, da
Deputada Luzia Toledo, que proíbe a
comercialização direta ao consumidor e a
exposição de carne previamente moída e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia
18/08/2015. Pareceres n.os 473/2015, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
com emendas, 03/2016, da Comissão de Cidadania,
13/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor e
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35/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, com adoção das emendas apresentada
pela Comissão de Justiça, publicados no DPL do
dia 24/08/2016.
Em votação. (Pausa)
Adiadas as votações por falta de quorum.
Todos os projetos do Decreto Legislativo já
foram aprovados.
Discussão única do Projeto de Lei n.o
336/2015, do Deputado Sergio Majeski, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de implantação de
ecodutos que possibilitem a segura transposição da
fauna nas estradas, rodovias e ferrovias estaduais
que atravessam áreas de florestas e unidades de
conservação. Publicado no DPL do dia 24/08/2015.
Pareceres n.os 411/2015, da Comissão de Justiça,
pela constitucionalidade e legalidade, com
emendas, 12/2016, da Comissão de Cidadania,
02/2016, da Comissão de Infraestrutura, 03/16, da
Comissão de Meio Ambiente e 37/2016, da
Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com
adoção das emendas apresentada pela Comissão
de Justiça, publicados no DPL do dia 24/08/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.o
337/2015, do Deputado Gilsinho Lopes, que
acresce artigo à Lei 9.795/2012, especificando
documentos isentos de taxa de 2º (segunda) via
para expedição. Publicado no DPL do dia
24/08/2015. Pareceres n.os 86/2016, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
com emenda, 30/2016, pela Comissão de
Cidadania, 10/2016, da Comissão de Segurança e
33/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, com adoção da emenda apresentada
pela Comissão de Justiça, publicados no DPL do
dia 24/08/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
361/2015, do Deputado Doutor Hércules, que torna
obrigatória a indicação de testagem sorológica para
Hepatites Virais e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 17/09/2015. Na
Comissão de Justiça, o parecer n.º 107/2016, que é
pela inconstitucionalidade, foi publicado no DPL
do dia 21/03/2016 e rejeitado em Plenário, na
Sessão Ordinária do dia 04/05/2016. Pareceres n.os
134/2016, da Comissão de Cidadania, 26/2016, da
Comissão de Saúde, 25/2016, da Comissão de
Defesa do Consumidor e 58/2016, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, publicados no
DPL do dia 16/11/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
372/2015, do Deputado Amaro Neto, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de todos os fornecedores
de serviços prestados de forma contínua
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estenderem o benefício de novas promoções aos
clientes pré-existentes. Publicado no DPL do dia
18/09/2015. Pareceres n.os 58/2016, da Comissão
de Justiça pela constitucionalidade e legalidade,
35/2016, da Comissão de Cidadania, 27/2016, da
Comissão de Defesa do Consumidor e 52/2016, da
Comissão de Finanças, todos pela aprovação,
publicados no DPL do dia 16/11/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.o
438/2015, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que
assegura o direito a acompanhante no atendimento
médico nas redes pública e privada de saúde no
Estado. Publicado no DPL do dia 06/11/2015.
Pareceres n.os 99/2016, da Comissão de Justiça,
pela constitucionalidade e legalidade, com emenda,
27/2016, pela Comissão de Cidadania, 19/2016, da
Comissão de Saúde e 45/2016, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, com adoção da
emenda apresentada pela Comissão de Justiça,
publicados no DPL do dia 24/08/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.o
462/2015, do Deputado Doutor Hércules, que
institui a divulgação trimestral de informações
claras e detalhadas sobre arrecadação, utilização e
destinação de todas as receitas do Departamento
Estadual de Trânsito. Publicado no DPL do dia
25/11/2015. Pareceres n.os 156/2016, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
102/2016, da Comissão de Cidadania e 43/2016, da
Comissão de Finanças, ambos pela aprovação,
publicados no DPL do dia 24/08/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
03/2016, do Deputado Sandro Locutor, que dispõe
sobre o agendamento de serviços por
concessionárias e empresas prestadoras de
serviços. Publicado no DPL do dia 17/02/2016.
Pareceres n.os 162/2016, da Comissão de Justiça
pela constitucionalidade e legalidade, com
emendas, 129/2016, da Comissão de Cidadania,
31/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor e
57/2016, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, com a adoção das emendas
apresentadas pela Comissão de Justiça, publicados
no DPL do dia 16/11/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.o
64/2016, da Deputada Raquel Lessa, que inclui no
Sistema Rodoviário Estadual a rodovia que liga a
sede do Município de São Gabriel da Palha,
passando pelo Córrego Rancho Alto, Fazenda
Ferreira, Córrego São Pedro à sede do Município
de Águia Branca. Publicado no DPL do dia
22/03/2016. Pareceres n.os 231/2016, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
06/2016, da Comissão de Infraestrutura e 39/2016,
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da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação,
publicados no DPL do dia 24/08/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.o
68/2016, da Mesa Diretora, que altera a Lei nº
10.383, de 30 de junho de 2015, que altera o
Quadro Permanente de Pessoal da Assembleia
Legislativa do Estado - Ales, estruturando a
Diretoria de Controle Interno, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia
28/03/2016. Pareceres n.os 235/2016, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
138/2016, da Comissão de Cidadania e 51/2016,
da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação,
publicados no DPL do dia 21/10/2016.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
86/2016, do Deputado Marcos Bruno, que proíbe
os estabelecimentos e organizações comerciais do
Estado de estabelecerem restrições para fins de
troca de mercadorias. Publicado no DPL do dia
08/04/2016. Pareceres n.os 246/2016, da Comissão
de Justiça pela constitucionalidade e legalidade,
com emenda, 33/2016, da Comissão de Defesa do
Consumidor e 54/2016, da Comissão de Finanças,
ambos pela aprovação, com a adoção da emenda
apresentadas pela Comissão de Justiça, publicados
no DPL do dia 16/11/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 22/2015, do Deputado Sergio Majeski e outros,
que acrescenta dispositivos aos artigos 150 e 151
tornando obrigatória a execução orçamentária das
emendas individuais. Publicada no DPL do dia
27/11/2015. Parecer oral da Comissão de Justiça,
pela inconstitucionalidade.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Resolução n.o 57/2015, do
Deputado Gilsinho Lopes, que Proíbe consignação
em folha para partidos políticos, na hipótese de
ocupantes de funções de confiança ou cargos
comissionados. Publicado no DPL do dia
21/10/2015. Parecer n.o 267/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 11/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 480/2015, do
Deputado Euclério Sampaio, que obriga a pessoa
jurídica que causar dano ambiental que impeça as
atividades pesqueiras a indenizar mensalmente os
pescadores. Publicado no DPL do dia 10/12/2015.
Parecer n.o 319/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
04/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
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encerrada, do Projeto de Lei n.o 02/2016, do
Deputado Bruno Lamas, que vincula o reajuste
salarial máximo do Governador, Vice-Governador,
Secretários e Deputados Estaduais do Estado.
Publicado no DPL do dia 17/02/2016. Parecer n.o
300/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 60/2016, do
Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a
criação da Delegacia Eletrônica de Proteção
Animal - DEPA, no Estado, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia
21/03/2016. Parecer n.o 271/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 11/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 95/2016, do
Deputado Cacau Lorenzoni, que dispõe sobre a
divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia
maligna - câncer - pelos órgãos públicos do Estado.
Publicado no DPL do dia 25/04/2016. Parecer n.o
301/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 109/2016, do
Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre o
armazenamento de veículos apreendidos e
removidos e os recuperados em fraude e roubo.
Publicado no DPL do dia 28/04/2016. Parecer n.o
302/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 114/2016, do
Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de plantio de muda arbórea nativa
ou repasse do valor correspondente ao programa
reflorestar, na venda de veículo zero quilômetro,
por lojas de automóveis e concessionárias no
Estado. Publicado no DPL do dia 05/05/2016.
Parecer n.o 313/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade da matéria e da emenda,
publicado no DPL do dia 04/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 129/2016, do
Deputado Amaro Neto, que concede aos
profissionais de educação física que prestem seus
serviços como personal trainer, acesso livre as
academias desportivas para acompanhar seus
clientes e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 18/05/2016. Parecer n.o 303/2016, da
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Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade da
matéria e da emenda, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 86/2015, do
Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a
consulta popular como pré-requisito para a
tramitação e o processamento de autorização que
disponha sobre a privatização de bens e serviços
públicos estaduais. Publicado no DPL do dia
16/03/2015. Parecer nº 316/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 04/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 162/2015, do
Deputado Doutor Hércules, que altera a Lei
8.993/2008, para proibir a venda ao consumidor
final e o consumo de bebidas alcoólicas e para
majorar a multa imposta aos postos de
combustíveis,
que
comercializam
bebidas
alcoólicas. Publicado no DPL do dia 04/05/2015.
Parecer nº 417/2015, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, e ainda pela rejeição dos
Projetos de Lei n.os 164 e 165/2015, por estarem
prejudicados nos termos do inciso II, do artigo 176,
do Regimento Interno, publicado no DPL do dia
11/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 272/2015, do
Deputado Sergio Majeski, que modifica a
estratégia 14.12 da meta 14 da Lei nº 10.382/2015,
em adequação ao Plano Nacional de Educação.
Publicado no DPL do dia 09/07/2015. Parecer nº
376/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
29/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 365/2015, do
Deputado Marcos Bruno, que cria a Política
Estadual Antipichação. Publicado no DPL do dia
17/09/2015. Parecer nº 340/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 24/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 409/2015, da
Deputada Luzia Toledo, que proíbe o uso no
Estado, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto
ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto em sua composição, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia
19/10/2015. Parecer nº 388/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, bem como a
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emenda da própria autora, publicado no DPL do
dia 29/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 443/2015, do
Deputado Enivaldo dos Anjos, que estabelece a
proibição de posse, venda e compra de qualquer
tipo de equipamento com capacidade de produzir
eletrochoques no território do Espírito Santo e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
11/11/2015. Parecer nº 341/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 24/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional
n.o 06/2016, do Deputado Bruno Lamas e outros,
que altera a redação do art. 38 da Constituição
Estadual que trata da redução de carga horária sem
prejuízo da remuneração para servidor com
deficiência e dá outras providências. Publicada no
DPL do dia 24/08/2016. Parecer nº 423/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 07/2016, do Deputado Gilsinho Lopes e outros,
que repristina os textos originais dos artigos 222 e
223 da Constituição Estadual e dá nova redação ao
seu art. 224, que dispõe sobre controle acionário de
instituições integrantes do sistema financeiro.
Publicada no DPL do dia 24/08/2016. Parecer n.o
437/2016, da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade
e
inadmissibilidade,
publicado no DPL do dia 16/11/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 83/2016, do
Deputado Sandro Locutor, que altera e inclui
dispositivos na Lei nº 10.322, de 29.12.2014, que
obriga as farmácias do Estado que participam do
Programa “Farmácia Popular” do Governo Federal
a afixarem em suas dependências, em local visível,
a relação dos remédios contemplados por esse
Programa e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 08/04/2016. Parecer nº 377/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 29/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.o 84/2016, do
Deputado Cacau Lorenzoni, que obriga as
instituições financeiras e/ou operadoras de cartões
de crédito a disponibilizar serviços de alerta de
compras e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 08/04/2016. Parecer nº 413/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
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publicado no DPL do dia 27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
89/2016, do Deputado
Sergio Majeski, que
regulamenta a utilização de aparelhos celulares e
equipamentos eletrônicos nas Instituições de
Ensino Públicas e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 13/04/2016. Parecer nº
419/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
91/2016, do Deputado Euclério Sampaio, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
internet sem fio (wi-fi) nos ônibus do sistema
Transcol. Publicado no DPL do dia 20/04/2016.
Parecer nº 306/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
98/2016, do Deputado Amaro Neto, que dispõe
sobre a divulgação, em três idiomas, das
informações de interesse turístico no Estado.
Publicado no DPL do dia 25/04/2016. Parecer nº
411/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
103/2016, do Deputado Doutor Hércules, que
proíbe o uso e a comercialização de defensivos
agrícolas
que
contenham
Clotianidina,
Tiametoxam e Imidaclopride em sua composição e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia
27/04/2016. Parecer nº 279/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 11/07/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
106/2016, do Deputado Doutor Hércules, que
dispõe sobre os serviços de reparo do piso e do
leito carroçável das vias públicas urbanas pelas
empresas concessionárias de serviços públicos
estaduais. Publicado no DPL do dia 27/04/2016.
Parecer nº 305/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
125/2016, do Deputado Cacau Lorenzoni, que
institui o programa “Mulher Política”, dispondo
sobre medidas de incentivo à participação feminina
na política e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 17/05/2016. Parecer nº 366/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 15/09/2016.
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Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
152/2016, do Deputado Marcos Bruno, que fica
criado o Programa de reaproveitamento de resíduos
orgânicos gerados pela indústria de alimentos por
unidades de compostagem e biodigestores no
Estado. Publicado no DPL do dia 03/06/2016.
Parecer nº 336/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
24/08/2016.

207/2016, do Deputado Euclério Sampaio, que
dispõe sobre a instalação de equipamento para
recebimento do pagamento efetuado por cartão
magnético de débito e/ou de crédito nas praças de
pedágio no âmbito do Estado e dá outras
providencias. Publicado no DPL do dia
11/07/2016. Parecer nº 364/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 15/09/2016.

Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
161/2016, do Deputado Marcos Bruno, que
concede o direito à segunda chamada gratuita de
exames, provas e avaliações aos alunos dos
estabelecimentos da rede particular de ensino do
Estado e dá outras providências. Publicado no DPL
do dia 13/06/2016. Parecer nº 349/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 24/08/2016.

Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
218/2016, do Deputado Sandro Locutor, que
institui meia entrada aos professores da rede
pública e privada de ensino, nas condições que
menciona. Publicado no DPL do dia 19/07/2016.
Parecer nº 370/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
15/09/2016.

Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
178/2016, do Deputado Euclério Sampaio, que
dispõe sobre a gratuidade de estacionamentos em
clínicas, hospitais e centros de saúde públicos e
privados no Estado, para embarque, desembarque e
atendimento de consultas. Publicado no DPL do
dia 22/06/2016. Parecer nº 359/2016, da Comissão
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 15/09/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
181/2016, do Deputado Luiz Durão, que dispõe
sobre a proibição de as empresas de televisão por
assinatura efetuarem cobranças, ou qualquer outro
tipo de aviso aos assinantes, por meio de
mensagens durante a programação habitual.
Publicado no DPL do dia 27/06/2016. Parecer nº
367/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
15/09/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
183/2016, do Deputado Nunes, que veda a
instalação de bacias sanitárias com fenda frontal
em banheiros de uso público e coletivo. Publicado
no DPL do dia 27/06/2016. Parecer nº 368/2016,
da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 15/09/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
194/2016, da Deputada Luzia Toledo, que
estabelece a “Campanha Estadual Maria da Penha”
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia
04/07/2016. Parecer nº 418/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o

Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
224/2016, do Deputado Euclério Sampaio, que
altera a redação do artigo 1º da Lei Estadual nº
5.720/98 para exigir a prévia autorização
legislativa para qualquer tipo de concessão de
serviço ou obra pública. Publicado no DPL do dia
03/08/2016. Parecer nº 416/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
229/2016, do Deputado Doutor Hércules, que
determina o pagamento de multa aos atos de
crueldade cometidos contra animais, independente
das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Publicado no DPL do dia 04/08/2016. Parecer nº
432/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º
251/2016, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de
desconto ou de meia porção para pessoas que
realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra
gastroplastia, em restaurantes ou similares, e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
23/08/2016. Parecer n.o 445/2016, da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade material,
publicado no DPL do dia 16/11/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o
264/2016, do Deputado Sandro Locutor, que torna
obrigatório o encaminhamento de informações
sobre o excesso do limite de franquia contratada
pelos consumidores de telefonia móvel pós-paga,
transmissão de dados, internet móvel e fixa.
Publicado no DPL do dia 26/08/2016. Parecer nº
424/2016, da Comissão de Justiça, pela
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inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
27/10/2016.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º
274/2016, do Deputado Sandro Locutor, que
dispõe sobre a inserção de mensagens educativas
sobre o uso de drogas ilícitas nos ingressos de
eventos esportivos e shows culturais realizados no
Estado. Publicado no DPL do dia 12/09/2016.
Parecer n.o 448/2016, da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
16/11/2016.
Discussão prévia do Projeto de Decreto
Legislativo n.o 64/2015, do Deputado Enivaldo dos
Anjos, que susta a Instrução de Serviço nº 77, de
09 de dezembro de 2014, do DETRAN/ES.
Publicado no DPL do dia 08/06/2015. Parecer nº
345/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
23/08/2016.
Discussão prévia do Projeto de Resolução
n.o 15/2016, do Deputado Sérgio Majeski, que
acrescenta dispositivo ao Regimento Interno,
dispondo sobre a publicidade das votações.
Publicado no DPL do dia 17/05/2016. Parecer nº
283/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Discussão prévia do Projeto de Resolução
n.o 30/2016, do Deputado Sergio Majeski, que
acrescenta dispositivo à Resolução nº 2.700, de 15
de julho de 2009, considerando o Líder do
Governo coautor das mensagens oriundas do
Governador. Publicado no DPL do dia 30/08/2016.
Parecer nº 429/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
27/10/2016.
Fica adiada a votação, por falta de quorum,
de todos os projetos acima anunciados.
Discussão se houver recurso, na forma do
art. 277, §§ 2.º ao 5.º, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.º 253/2016, do Deputado Doutor
Hércules, que denomina “Maternidade Dallila
Moreira Ferraço”, o prédio onde está localizado o
Hospital do Aquidaban, em Cachoeiro de
Itapemirim. Publicado no DPL do dia 23/10/2016.
Parecer n.º 496/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade, legalidade e aprovação. Lido
no Expediente da Sessão Ordinária do dia
28/11/2016.
Não havendo recurso, à Secretaria para
extração dos autógrafos.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do
Projeto de Lei n.º 198/2016, do Deputado Sergio
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Majeski, que reconhece o funk como forma de
manifestação cultural e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 06/07/2016.
Não havendo oradores inscritos a matéria
segue para 3.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do
Projeto de Lei n.º 328/2016, do Deputado Amaro
Neto, que estabelece diretriz para facilitar o acesso
da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida aos espaços de uso público do Estado.
Publicado no DPL do dia 23/11/2016.
Não havendo oradores inscritos a matéria
segue para 2.ª sessão.
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do
Grande Expediente, dividido em duas partes:
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Líder do PRP,
Senhor Deputado Dary Pagung. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Padre Honório, na ausência do Líder do PT,
Senhor Deputado Nunes.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem
revisão do orador) - Obrigado, Senhor Presidente
Theodorico Ferraço, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas, cumprimento também
aqueles que nos acompanham por meio da TV
Ales. Boa tarde.
Acabamos de sair de um processo muito
importante em nosso País que foram as eleições
municipais nas quais diversos partidos tiveram a
oportunidade de apresentar os seus candidatos e
serem avaliados pelos nossos eleitores. Alguns
tiveram mais habilidade, outros menos; alguns
tiveram mais condição financeira e até abusaram
do dinheiro. Costumo dizer que, muitas vezes, a lei
diz que não pode, que não deve e é crime. Mas
todo tipo de corrupção, compra de votos continua
acontecendo praticamente em todos os municípios.
Muitas
vezes,
aqueles
parlamentares,
principalmente os municipais, que têm ação de
fiscalização e de denunciar, acabam sendo punidos
pela sociedade que prefere ainda votar naqueles
candidatos a vereador que ainda utilizam os
espaços da saúde ou do assistencialismo e acabam
votando nas pessoas que praticam mais o
assistencialismo do que naquelas pessoas que têm
mais comprometimento com o próprio mandato na
defesa e nos direitos da sociedade.
É por esse motivo que criamos a Escola de
Formação e Gestão Política. Nessa oportunidade,
durante os últimos dois anos, em vinte e dois
municípios demos a oportunidade de muitas
lideranças participarem dessas palestras com
professores altamente capacitados, favorecendo
assim de as nossas lideranças conhecerem um
pouquinho mais as nossas atividades.
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Tivemos a escola funcionando em Alto Rio
Novo, Águia Branca, Água Doce do Norte, Barra
de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da
Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg,
Jaguaré, Mantenópolis, Montanha, Nova Venécia,
Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Santa Teresa,
São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São
Mateus, Vila Pavão, Vila Valério e também em
Santa Maria de Jetibá.
No próximo dia 10 de dezembro estaremos
em Nova Venécia, a partir das 8h30min,
entregando certificados aos primeiros que
concluíram, após esses dois anos de participação
nessa escola.
Estudamos alguns temas importantes para a
formação dos nossos futuros gestores e
parlamentares: políticas públicas no que se refere
às questões da infraestrutura, da gestão pública,
reforma política, políticas públicas, classificação
da política eleitoral, partidária e social, a tripartição
dos poderes no Brasil, bem público e bem privado,
direitos humanos, participação popular na
construção
da
democracia
participativa,
Constituição Federal e Estadual, Regimento da
administração municipal e responsabilidade fiscal.
Em várias oportunidades trabalhamos esses
temas, e continuamos trabalhando, dando a
oportunidade àqueles que gostariam, querem ou
quiseram participar desses espaços públicos, de
terem a oportunidade de aprender um pouco. Outro
dia, um prefeito me disse que aprender a pedir voto
era mais necessário do que aprender essas
disciplinas, que se tinha que ensinar o povo a pedir
voto. Respondi ao prefeito que muita gente tem a
experiência e, às vezes, é até carismático para pedir
voto, mas o grande problema é que, às vezes,
ganha uma eleição, mas depois não tem nenhuma
capacidade de gestão.
Portanto,
agradecemos
aos
nossos
professores, àqueles que se empenharam em ir às
cidades, voluntariamente, para transmitir esse
conteúdo a tantas pessoas que tiveram a
oportunidade de terminar o curso que é certificado
pelo Ifes.
No próximo dia 10 entregaremos
certificados a mais de quinhentas pessoas que
tiveram a perseverança e, assim, aprenderam um
pouquinho mais sobre esse espaço tão importante.
Às vezes, percebemos os meios de
comunicação pedindo que as pessoas se
manifestem, que estejam nas ruas lutando contra
todo tipo de corrupção, lutando contra todo tipo de
dominação. Às vezes a sociedade acaba
obedecendo a esses convites e realmente vai para
as ruas para lutar contra qualquer tipo de ação e de
desvio de conduta que possa interferir naquilo que
é direito de todos.
Muitas vezes, na hora de um pleito
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eleitoral, não percebemos a presença da juventude
colocando-se à disposição ou dando seu nome para
que seja avaliado pela sociedade; muitas vezes, não
percebemos a presença da mulher dentro dos
espaços políticos como liderança, à disposição de
também servir a sociedade; muitas vezes, não
percebemos pessoas que trabalham nos
movimentos sociais colocando-se à disposição para
assumir esses espaços.
Logo após as eleições começam as
reflexões e começam, também, as reclamações, as
acusações, enfim. Mas a maneira mais importante
de dizer não a todo tipo de coisa errada é
colocando-se à disposição. Sejam bons ou não,
temos que ter os vereadores; sejam bons ou não,
são necessários os deputados, os senadores,
prefeitos, governadores e o presidente da república.
Precisamos, sim, reencantar todas as lideranças
para que elas se coloquem à disposição,
principalmente no período eleitoral, e ali participar
desses locais e espaços que são necessários à
participação de todos. Daqui dois anos passaremos
por mais um momento de escolha, quando
escolheremos novamente os trinta Senhores
Deputados desta Casa.
Somos trinta Senhores Deputados. Quantas
mulheres? Apenas quatro! Então, gostaríamos de
ver as mulheres se colocando à disposição.
Quantos negros? Nenhum! Gostaríamos de ver os
negros se colocando à disposição, colocando seus
nomes à disposição também para ocuparem uma
cadeira nesta Casa. Quantos jovens com menos de
vinte e nove anos temos nesta Casa? Temos um ou
dois apenas! Gostaríamos que os jovens também se
colocassem à disposição e tivéssemos uma
Assembleia que pudesse representar todas as
classes, de igual para igual: negros, mulheres,
jovens, pessoas idosas, homens. Enfim, que seja
um espaço para que a nossa sociedade esteja
presente.
Nós, do Partido dos Trabalhadores,
gostaríamos que essas pessoas voltassem seus
olhares também para a politica, que não se
escondessem, que não olhassem a política com
olhares apenas de recriminação e de preconceito.
Enquanto as pessoas que têm um compromisso
social olhar a política com esses olhares, teremos
dificuldades de ter uma sociedade mais justa, mais
igualitária e mais servidora.
Gostaria, mais uma vez, de agradecer a
todos os professores e professoras que se
colocaram a caminho e participaram desse trabalho
que tivemos em diversos municípios, prestando o
seu trabalho, com seu conhecimento.
Daqui, da nossa Assembleia, tivemos a
presença do Senhor Deputado Sergio Majeski em
todas as escolas e, às vezes, em algumas escolas
até por mais de uma vez. Gostaríamos de
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agradecer, Senhor Deputado Sergio Majeski, muito
o seu esforço, a sua dedicação e o seu empenho nos
municípios. Com certeza, foi bom para os alunos e
também para o Senhor Deputado Sergio Majeski.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado
Sergio Majeski.
O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Senhor
Deputado Padre Honório, agradeço o convite que
me foi feito várias vezes para estar atuando nas
escolas, nos mais diversos municípios. Como V.
Ex.ª falou, em alguns fui até mais de uma vez.
Sempre tenho dito, quando as pessoas
conversam e em conversas com grupos de amigos
meus, o quanto esse projeto, que foi de sua autoria,
que V.Ex.ª idealizou e que com sua equipe
conseguiu organizar, é importante, o quanto
contribuiu com centenas, quiçá milhares de
pessoas, na formação política. Uma coisa
completamente apartidária, mas preocupada
mesmo com a sociedade, com a formação política
das pessoas, e de forma a poderem contribuir com
seus municípios e seu estado.
Parabenizo muito V. Ex.ª por esse trabalho
porque é um projeto excelente, fantástico, muito
bom. Foi um prazer imenso participar desse projeto
ministrando algumas aulas e fazendo algumas
reflexões com alunos. V. Ex.ª é que está de
parabéns.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) Queremos agradecer ao Senhor Deputado Sergio
Majeski; ao Sebrae, que ajudou muito; ao comando
da Polícia Militar, comandante Marcos, que ajudou
muito, e comandante Aleixo; ao Direitos Humanos;
à Joelma Costalonga, nossa diretora pedagógica,
que fez um trabalho espetacular na direção
juntamente com o deputado Givaldo, que foi o
parceiro na execução desse projeto; e aos
municípios que acolheram e que conduziram. Foi
mais uma oportunidade.
Estaremos agora, a partir da formatura que
acontecerá em Nova Venécia, no dia 10, abrindo
novas escolas para o próximo ano. Readaptaremos
algumas coisas, reveremos também o tempo de
duração da escola, mas estaremos, novamente,
abrindo algumas turmas para o ano de 2017 a partir
do mês de janeiro.
Além do conhecimento que é muito
importante, recebe também um certificado do Ifes,
o que é importante. É uma escola certificada pelo
Ifes, uma instituição altamente responsável,
comprometida e séria.
Agradeço à direção do Ifes de Nova
Venécia e ao nosso professor Weverton Pereira do
Sacramento, um parceiro muito importante para
que essa escola fosse certificada.
Gostaria de me colocar à disposição de
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alguns municípios que já estão preparando seus
novos alunos e suas novas turmas. Provavelmente,
não abriremos mais vinte e duas turmas em função
do grande trabalho e do grande desgaste de todo
mês ter que conseguir muitos professores. Mas
estaremos abrindo, sim, umas dez turmas no norte
do Estado e, talvez, na Grande Vitória. Tem alguns
pedidos e estaremos avaliando a possibilidade de
colocar essa escola à disposição de todos.
É um projeto que foi idealizado para nós,
mas não pertence, não está preso. Se alguma
liderança quiser também, na sua comunidade, abrir
essa escola, temos o projeto e entregamos o projeto
porque o importante é levar o conhecimento a
todas as pessoas e não apenas àquelas que têm
ligação com o mandato do Deputado Padre
Honório.
Mais uma vez, muito obrigado! Que Deus
possa nos abençoar.
Convido todos e todas para a formatura que
acontecerá no Ifes, de Nova Venécia, dia 10, a
partir das 8h. Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Findo o tempo destinado
às Lideranças Partidárias, concedo a palavra ao
Senhor Deputado Guerino Zanon, orador inscrito.
(Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Sergio Majeski, orador inscrito.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; meus
cumprimentos ao Senhor Deputado Doutor
Hércules que preside a sessão neste momento, aos
Senhores Deputados Padre Honório e Eliana
Dadalto, que se encontram ainda no plenário,
àqueles que nos assistem pela TV Ales e aos
funcionários da Casa também.
Estamos vendo tantos acontecimentos no
país relacionados a essas operações de combate à
corrupção... Agora, mais de que ficar admirados
com essa questão de quantas pessoas tidas como
importantes estão envolvidas nisso e torcer para
que isso tudo faça realmente uma faxina na política
brasileira e nas altas esferas do poder político e
econômico, essa situação precisa ser, ao mesmo
tempo, pedagógica. Precisamos usar cada
acontecimento desses para tentar refletir e entender
como funciona a relação entre o público e o
privado e entre as instituições no país. Isso que
estamos vendo são as práticas no país entre público
e privado, entre instituições, entre partidos.
Uma coisa que chama a atenção é a questão
relacionada ao Rio de Janeiro. Essa deveria ser
didática para todos os Estados. Assustamo-nos ao
ver o grande escândalo envolvendo o ex-
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governador Sérgio Cabral.
Só para lembrar, parte da imprensa
nacional e parte da imprensa carioca e outros
segmentos já apontaram, no passado, Sérgio Cabral
como um modelo de gestão a ser seguido. Em
determinado momento, parte da imprensa nacional
chegou a apontá-lo até como um possível
presidenciável. E o olha o modelo de gestão o que
era! Olha o que era o então apontado como
presidenciável! Curiosamente, a corrupção no Rio
de Janeiro foi descoberta, em relação ao exgovernador Sérgio Cabral, pelo Ministério Público
Federal, pela Justiça Federal e pela Polícia Federal.
Não foram os órgãos do Estado do Rio de Janeiro
que descobriram isso.
Nelson Marchezan Júnior, eleito prefeito de
Porto Alegre neste ano, fez um discurso na
Câmara, na semana passada, falando das dez
medidas de combate à corrupção, muito
interessante! E falava um pouco sobre isso.
Se um governador como Sérgio Cabral
tinha tantos esquemas de corrupção envolvendo
empreiteiras, empresários, outros políticos e etc., o
estado do Rio de Janeiro, com suas instituições Ministério Público, Tribunal de Contas e
Assembleia Legislativa -, não sabia disso? Nunca o
Ministério Público ou o Tribunal de Justiça ou a
Polícia Civil ou o Tribunal de Contas ou a
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
receberam uma denúncia falando sobre essas
questões? É muita ingenuidade imaginar que
somente a Polícia Federal e o Ministério Público
Federal foram capazes de descobrir isso. O que
faziam os órgãos do Estado do Rio de Janeiro que
têm a incumbência de combater a corrupção e de
investigar? Será que foram tomados de surpresa e
não imaginavam que isso acontecia? Isso mostra,
na verdade, a leniência, a cumplicidade e a
promiscuidade que, muitas vezes, existem nos
estados entre Executivo, Legislativo, Tribunal de
Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça e
etc.
Isso aconteceu só no Rio de Janeiro? E nos
outros estados? Como que essas coisas acontecem?
Como agem as instituições estaduais encarregadas
de trabalhar em prol da sociedade e combater os
crimes de corrupção e outros desmandos mais,
incluídas as Assembleias Legislativas obviamente?
No Espírito Santo, qual foi a ultima vez
que alguém se lembra de alguma denúncia que
prosperou efetivamente contra governador, por
exemplo, no Ministério Público, ou contra algum
governo, no Ministério Público ou no Tribunal de
Justiça ou coisa que o valha? Acredito que
ninguém há de lembrar quando isso aconteceu.
Não estou acusando levianamente nada. Só
acho muito estranho que todas as vezes que
denuncias atingem determinado governo ou
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governador, seja na Assembleia Legislativa, seja
no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público,
não avance; logo são engavetadas, arquivadas e
com pareceres ralos de que não houve provas
suficientes, de que não era bem assim e etc. Será?
Temos notícias, também no Espírito Santo,
de juízes, por exemplo, que acatam ou deferem um
pedido, uma ação que afete, de alguma forma, o
Governo, o Executivo, e são rapidamente
transferidos para uma comarca de um município do
interior; são isolados. Há noticias que isso acontece
também com promotores e procuradores que, às
vezes, ousam uma investigação mais acirrada, uma
atenção maior.
É curioso, porque isso não deveria
acontecer. Digo, mais uma vez, que não estou
acusando ninguém de nada. Estou dizendo que as
instituições estaduais precisam ser muito mais
efetivas do que são, porque hoje tudo isso que
vemos de desmantelamento de corrupção no Brasil
está sendo puxada pelo Ministério Público Federal,
pela Justiça Federal e pela Polícia Federal. Pouco
ou nada guarda relação com instituições dos
estados. Nos estados, muitas vezes, tem imperado
uma espécie de coronelismo, troca de favores,
compadrio sem fim e não, efetivamente, relações
republicanas, democráticas e independentes,
infelizmente. E todos esses órgãos e instituições
custam os tubos para os cofres públicos, para a
população. Então está na hora de órgãos como
Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal
de Contas e Assembleia Legislativa agirem
efetivamente de acordo com interesses da
população.
Muitas vezes ainda ocorre no Estado que
aqueles que deveriam ser investigados, inquiridos,
processados, julgados, tenham seus processos
engavetados. Se for o rei, então, esqueça; os
amigos do rei também contam com uma proteção
muito grande. Agora, se forem inimigos do rei ou
caso sejam desafetos do rei, podem ter, de repente,
sua vida investigada, um processo que nasce de
não sei onde e por aí vai.
Não cabe mais isso! Estamos no século
XXI, a população chegou ao limite. E mais uma
vez digo à população que nos ouve: use a Operação
Lava Jato que está acontecendo no Rio de Janeiro
para fazer uma reflexão sobre as relações que
existem de poder entre o público e o privado, a
promiscuidade existente, e a ineficiência, muitas
vezes, das instituições estaduais em realizar o seu
trabalho de forma republicana para que não seja
preciso que os órgãos federais façam isso.
Senão, seria interessante reduzir ou
inexistirem as instituições estaduais e vamos passar
a federalizar tudo. Que os órgãos estaduais, o
Ministério Público Estadual, se espelhem no
Ministério Público Federal, que a Justiça Estadual

80 - Diário do Poder Legislativo

se espelhe na Justiça Federal, que a Polícia Civil se
espelhe na Polícia Federal. Isso é muito
importante. Cada vez mais a sociedade precisa
cobrar ações efetivas dos órgãos que financia a
duras penas.
Pois não, Senhor Presidente?
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado.
É para lembrar que, às vezes, por um ato
administrativo, comprovadamente que não se trata
de corrupção, mas simplesmente por uma
assessoria que informou ao ordenador a despesa
erradamente, essa pessoa é perseguida o resto da
vida, execrada.
Mas aqueles que saem do poder,
especialmente
alguns
prefeitos,
alguns
governadores que têm uma vida modesta antes de
serem prefeitos e depois, quando saem, têm a vida
totalmente diferente, saem com hábitos diferentes,
mudam para bairros nobres, deixam os bairros
pobres de origem e vão morar em verdadeiros
palacetes, em mansões ou em apartamentos de
milhões, de frente para o mar, esses a Polícia
Federal e o Ministério Público têm que olhar com
mais carinho porque, com certeza, aquele que
muda de hábitos, muda de seu bairro, que
abandona o seu povo, que jogava pelada e passa a
jogar tênis e andar de carrão importado sem
emprego, está na cara que houve uma coisa
inexplicável na vida dessas pessoas.
Muito obrigado pelo aparte.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Com certeza, Senhor Deputado Doutor Hércules.
V. Ex.ª está coberto de razão.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Próximo vereador
inscrito...
Desculpem-me. Estava na Câmara de
Vereadores de Vila Velha ontem e ainda estou com
a mania de vereador. Fui vereador na querida Vila
Velha cinco vezes, em Cachoeiro mais uma vez,
vereador voluntário, inclusive, em Cachoeiro.
Então, estou com a mania de vereador.
Ontem, Senhor Deputado Padre Honório,
levamos nossa frente parlamentar contra a
demarcação da taxa da área de marinha e também
contra a cobrança, criada nesta Casa com o apoio
de V. Ex.ª, à Câmara de Vila Velha, onde foi
criada também, junto com os vereadores, uma
comissão, que vamos juntar com as outras
comissões de outros municípios do litoral do nosso
estado, no sentido de unir forças com a bancada
federal para acabar de uma vez por todas com a
famigerada taxa de marinha.
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Padre Honório, orador inscrito.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem
revisão do orador) - Senhor Deputado Doutor
Hércules, que exerce neste momento a presidência
dos trabalhos, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, servidores desta Casa, mais uma vez
obrigado.
Volto a este microfone mais para fazer um
convite: tivemos a oportunidade, no período
eleitoral, junto com as lideranças locais, de
construir um projeto com o nome Interagir para
Construir. Interagimos com mais de dez mil
pessoas, construímos um projeto e obtivemos
praticamente trinta mil votos, faltaram nove.
Durante esse período, tivemos a
oportunidade de colocar em prática o que estava no
papel. Então, no próximo dia 03, em Nova
Venécia, no auditório da Apae, faremos nossa
prestação de contas.
Quais ações executamos e em que
avançamos como deputado sobre a questão do
meio ambiente? Sobre a agricultura, quais foram os
avanços no exercício deste ano de 2016? O que
fizemos e realizamos?
No que se refere à educação, quais foram
as ações do mandato e, nessa linha,
especificamente, com a educação do campo?
Em relação à infraestrutura, outro eixo do
nosso projeto? A fiscalização das obras
paralisadas, aquelas reiniciadas e as que foram
propostas pelo mandato.
Qual foi a atuação do mandato em relação
ao associativismo, cooperativismo e movimentos
sociais? Nosso mandato esteve presente em quase
todos os assentamentos, principalmente do norte do
estado, na grande maioria das associações, ouvindo
as pessoas e trabalhando os arranjos produtivos.
Quais foram nossas ações em relação ao
desenvolvimento sustentável, ou seja, à
sustentabilidade? Na área da saúde, o que
construímos junto com a comunidade?
E para a segurança pública dos nossos
municípios e moradores?
Quando
trabalhamos
nos
diversos
municípios com nossas audiências públicas, com as
reivindicações dos nossos munícipes?
E a formação política? Acabei de falar hoje
sobre a formatura das nossas vinte e duas turmas
que receberão o certificado do Ifes.
Esporte, cultura e lazer? Um trabalho que
tem sido muito bacana, levando aos bairros,
principalmente àqueles que mais precisam de
oportunidades.
No próximo dia 03 faremos nossa prestação
de contas.
Realizamos quantas audiências públicas no
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interior, na nossa base, e nesta Casa? Realizamos
quantas sessões solenes e especiais? Quais as
pessoas que receberam título de cidadão espíritosantense? Quantas pessoas utilizaram esta tribuna
para trazer suas reivindicações?
De quais comissões temos participado?
Qual trabalho temos feito? A frente parlamentar?
Quantas indicações fizemos durante este ano de
2016? Quais projetos de lei apresentamos? Os
requerimentos de informação sobre todos os
assuntos possíveis, porque tínhamos que levar a
informação para a nossa base?
Quantas vezes fomos visitar ou fazer
reuniões com nossos municípios? Municípios de
Água Doce do Norte, Águia Branca, Afonso
Cláudio, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua,
Barra de São Francisco, Baixo Guandu, Boa
Esperança, Cariacica, Colatina, Conceição da
Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg,
Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Marataízes,
Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia,
Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio
Bananal, Santa Teresa, Santa Leopoldina, São
Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São
José do Calçado, São Mateus, Santa Maria de
Jetibá, Serra, Sooretama, Vila Pavão, Vila Valério,
Vila Velha, Viana e Vitória. Quantas vezes fomos
a cada município desses! Quantas reuniões fizemos
nos órgãos de governo, nas secretarias, no Bandes,
no Sebrae, Fetaes, enfim! As nossas emendas
parlamentares, cada Deputado tem um valor anual
disponibilizado para gastar com gasolina, gastar
com material de expediente. Vamos prestar contas
de quanto foi disponibilizado para o mandato e
qual foi o valor que o nosso mandato gastou
durante este ano de 2016; quanto desse dinheiro
que foi disponibilizado, quantos mil reais foram
devolvidos.
Então, estaremos prestando contas à
sociedade no próximo sábado, em Nova Venécia e
convido a Senhora Deputada Eliana Dadalto e o
Senhor Deputado Doutor Hércules, que estão
presentes, os servidores desta Casa e todos os que
nos acompanham a participarem. Às vezes as
pessoas escolhem seus representantes, mas não os
acompanham no seu dia a dia. Fazemos questão de
postar na nossa página do Facebook todas as
nossas ações e faremos um impresso, pouco porque
não temos verbas disponíveis para fazer esse
material, e entregaremos esse material para nossas
lideranças.
A Sr.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Não será
sábado agora. Será dia 10, não é isso?
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Dia
10 será a formatura. Neste sábado será a prestação
de contas.
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A Sr.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Agora
esclareceu. Estava com dúvida. Parabéns pelo
trabalho que V. Ex.ª vem realizando nesta Casa, e a
população do estado do Espírito Santo reconhece.
É uma alegria para nós capixabas termos
parlamentares com essa responsabilidade de levar
também e formar cidadãos que realmente venham a
contribuir no futuro para o nosso estado do Espírito
Santo, com conhecimento na área da política.
Parabéns, Senhor Deputado.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) Obrigado, Senhora Deputada, e parabéns também
pelo seu trabalho, pela sua dedicação não apenas
com Linhares, mas com todo o Norte do estado.
Então, faremos a prestação de contas das
8h30min até às 13h. As pessoas poderão fazer seus
questionamentos, as suas interrogações sobre a
nossa atuação, interagir como todo trabalho que
está sendo realizado. Depois faremos uma
avaliação de cada assessor. Cada assessor será
avaliado pelas pessoas que estiverem participando
conosco lá. O Deputado será avaliado também
nominalmente pelas pessoas que estiverem
participando: como está a ação, o que falta, o que
precisa melhorar, o que tem que melhorar no
projeto, aonde chegou e aonde não chegou.
Estaremos lá no próximo sábado fazendo essa
prestação de contas, mas não apenas dizendo o que
foi feito, porque na realidade as pessoas têm uma
interação com isso, mas dando também a
oportunidade de avaliar o Deputado e cada assessor
do Deputado nas suas ações e seus atos.
Agradeço mais uma vez às pessoas que nos
acolhem, que nos incentivam, e agradeço a Deus
principalmente. Peço ao Senhor Deus que abençoe
todos, principalmente os que trabalham nesta Casa.
Obrigado e boa-tarde a todos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - O próximo orador
inscrito é este Deputado, mais uma vez declinarei,
como fiz na fase das comunicações.
Mais uma vez temos que nos lembrar de
rezar, aquele que reza, como eu, aquele que ora,
como outros, pelas vítimas do grande desastre que
comoveu o país inteiro e o mundo também do time
de Chapecó e de todos os tripulantes.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, orador inscrito. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Pastor Marcos Mansur. (Pausa)
Ausente.
A Senhora Deputada Luzia Toledo está
licenciada.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
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Hudson Leal. (Pausa)
Ausente, concedo-a
Bruno Lamas. (Pausa)
Ausente, concedo-a
Freitas. (Pausa)
Ausente, concedo-a
Euclério Sampaio. (Pausa)
Ausente, concedo-a
Janete de Sá. (Pausa)
Ausente.
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30 de novembro de 2016, para a qual designo
ao Senhor Deputado
ao Senhor Deputado
ao Senhor Deputado
à Senhora Deputada

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) Senhor Presidente, pela ordem! Iniciamos esta
sessão pedindo um minuto de silêncio por todos
que vieram a óbito nesta madrugada, os atletas e os
jornalistas. Assim, aproveitando a presença do
Senhor Deputado Padre Honório, poderíamos
encerrar este momento com todos em sintonia, com
uma oração do Pai Nosso, por essas famílias que
estão sofrendo. Quantas famílias estão sofrendo
com essa perda! E é uma oração universal, que
todos conhecem, todos fazem a prática dessa
oração.
Que possamos fazer a oração do Pai Nosso
neste momento, encerrando esta sessão de hoje, por
todos os familiares que perderam seus entes
queridos. Nós, brasileiros, também estamos muito
sentidos.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Peço ao Senhor
Deputado Padre Honório que comece a oração.
Fiquemos todos de pé.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) Vamos dirigir o nosso pensamento a Deus e
acreditar na palavra de Jesus: Na casa de meu Pai
tem muitas moradas. Que eles estejam ocupando
essas moradas junto de Deus.
(É feita a oração)
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) Obrigada, Senhor Presidente.

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os
296/2015, 332/2016 e 254/2015; discussão única,
em regime de urgência, do Projeto de Resolução
n.º 35/2016; votação adiada, com discussão
encerrada em 1.º turno, das Propostas de Emenda
Constitucional n.os 17/2015 e 11/2015; votação
adiada, com discussão única encerrada, dos
Projetos de Lei n.os 198/2015, 199/2015, 237/2015,
255/2015,
305/2015,
313/2015,
326/2015,
328/2015, 336/2015,
337/2015, 361/2015,
372/2015, 438/2015, 462/2015, 03/2016, 64/2016,
68/2016 e 86/2016; votação adiada, com discussão
prévia encerrada, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 22/2015; votação adiada, com
discussão prévia encerrada, do Projeto de
Resolução n.o 57/2015; votação adiada, com
discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei n.os
480/2015, 02/2016, 60/2016, 95/2016, 109/2016,
114/2016,
129/2016, 86/2015, 162/2015,
272/2015, 365/2015, 409/2015 e 443/2015;
votação adiada, com discussão prévia encerrada,
das Propostas de Emenda Constitucional n.os
06/2016 e 07/2016; votação adiada, com discussão
prévia encerrada, dos Projetos de Lei n.os 83/2016,
84/2016, 89/2016, 91/2016, 98/2016, 103/2016,
106/2016, 125/2016, 152/2016,
161/2016,
178/2016,
181/2016, 183/2016, 194/2016,
207/2016,
218/2016,
224/2016, 229/2016,
251/2016, 264/2016 e 274/2016; votação adiada,
com discussão prévia encerrada, do Projeto de
Decreto Legislativo n.os 64/2015 e 15/2016;
votação adiada, com discussão prévia encerrada,
dos Projetos de Resolução n.os 15/2016 e 30/2016;
discussão se houver recurso, na forma do artigo
277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, dos
Projetos de Lei n.os 421/2015, 74/2016, 195/2016,
204/2016, 268/2016 e 272/2016; discussão
especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º
198/2016 e discussão especial, em 2.ª sessão, do
Projeto de Lei n.º 328/2016.
Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Lembro mais uma vez
que a sessão solene que seria hoje, às 19h, em
homenagem aos 50 anos da Amages, foi suspensa
exatamente devido a este momento de tristeza; e,
com isso, não temos nada a comemorar hoje.
Pedimos desculpas à Amages por isso.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia

Encerra-se a sessão às dezessete horas e
cinquenta e sete minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registraram presença na sessão os
Senhores Deputados Cacau Lorenzoni e Erick
Musso e por estar em representação parlamentar a
Senhora
Deputada
Luzia
Toledo.

HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
DAS COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E
REDAÇÃO
Dia: terça-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE
DROGAS
Dia: terça-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo
Ribeiro”

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS
Dia: segunda-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE
Dia: terça-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA
E DE LOGÍSTICA
Dia: segunda-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E AOS ANIMAIS
Dia: segunda-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE SEGURANÇA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Dia: segunda-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”
COMISSÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Dia: terça-feira
Horário: 9h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Dia: segunda-feira
Horário: 9h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
Dia: terça-feira
Horário: 9h
Local: Plenário “Rui Barbosa”
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA
E DOS DIREITOS HUMANOS
Dia: terça-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo
Ribeiro”

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Dia: terça-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL,
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS
NATURAL, PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS
Dia: terça-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE
REFORMA AGRÁRIA
Dia: terça-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCACÃO, SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Dia: segunda-feira
Horário: 13h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
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