
 

 
ANO L – VITÓRIA-ES, QUARTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2016 – Nº 8127 – 150 PÁGINAS 

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

2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 
 

 

MESA DIRETORA 
 

 THEODORICO FERRAÇO - DEM 
Presidente 

 

ENIVALDO DOS ANJOS - PSD 
1º Secretário 

 
 

CACAU LORENZONI - PP 
2º Secretário 

 
 
 

RAQUEL LESSA - SD 

LUZIA TOLEDO 
1ª Vice-Presidenta 

 
MARCOS MANSUR - PSDB 

 
 
 

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

 

 

GABINETE DAS LIDERANÇAS 
 

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

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

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

 

GILDEVAN FERNANDES - PMDB 
Líder do Governo 

ERICK MUSSO - PMDB 
Vice-Líder do Governo 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

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

GUERINO ZANON. 
PT JOSÉ CARLOS NUNES E PADRE HONÓRIO. 
PR GILSINHO LOPES. 
PSB BRUNO LAMAS E FREITAS. 
PDT LUIZ DURÃO, DA VITÓRIA E EUCLÉRIO SAMPAIO. 
PSDB PASTOR MARCOS MANSUR E SERGIO MAJESKI. 
PRP ALMIR VIEIRA E DARY PAGUNG. 
PEN DOUTOR RAFAEL FAVATTO. 
PMN JANETE DE SÁ. 
PTC ELIANA DADALTO. 
PP CACAU LORENZONI. 
PSD ENIVALDO DOS ANJOS E EDSON MAGALHÃES. 
REDE MARCOS BRUNO. 
SD RAQUEL LESSA E AMARO NETO. 
PTN HUDSON LEAL. 
PROS SANDRO LOCUTOR 
 
 

 

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

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


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

DEPUTADO CORREGEDOR-GERAL: Hudson Leal - PRP 
 

DEPUTADO OUVIDOR: Da Vitória - PDT 
 

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

 
 
 
 
 

Publicação Autorizada pág. 1 a 2 
Atos Legislativos pág. 3 a 113 
Atos do Presidente pág. 114 
Atos Administrativos pág. 114 a 120 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 120 a 146 
Suplementos  

 



Vitória-ES, quarta-feira, 07 de dezembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 434 /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 “Dispõe sobre o ingresso na 

carreira de Delegado de Polícia Civil”. 

 
A proposta tem por objetivo regulamentar a 

forma de ingresso no cargo Delegado de Polícia 

Civil, mediante concurso público de provas e 

títulos, bem como disciplinar as respectivas etapas 

e fases do processo de seleção para investidura no 

referido cargo, em consonância com as disposições 

constitucionais vigentes. 

 
O projeto busca valorizar a experiência 

profissional dos candidatos, na medida em que 

passa a exigir do postulante três anos de prática 

forense ou atividade policial em instituição de 

segurança pública, nos moldes do art. 144 da 

Constituição Federal. 

 
Outra importante alteração, principalmente 

sobre os aspectos da eficiência e efetividade, é a 

exigência de aprovação no Curso de Formação 

Profissional, como condição para o ingresso na 

carreira de Delegado de Polícia, fortalecendo a 

função pedagógica, orientadora e disciplinadora da 

Academia de Polícia Civil e otimizando os custos 

da Administração na seleção de candidatos. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 

 
Vitória, 05 de dezembro de 2016. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 023/2016 

 
Dispõe sobre o ingresso na 

carreira de Delegado de Polícia 

Civil. 

 
Art. 1º O ingresso na carreira de Delegado de 

Polícia Civil dar-se-á mediante a aprovação em 

concurso público de provas e títulos, observados os 

seguintes requisitos: 

 
I - ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

 
II - apresentar diploma de conclusão de curso 

superior de Bacharel em Direito, devidamente 

registrado; 

 
III - possuir 03 (três) anos de prática forense, após 

a conclusão do curso de Direito ou 03 (três) anos 

de atividade policial, em qualquer instituição de 

segurança pública prevista no art. 144 da 

Constituição Federal, devidamente comprovada; 

 
IV - estar quite com as obrigações militares e 

eleitorais; 

 
V - estar com situação regular junto a Secretaria da 

Receita Federal; 

 
VI - possuir conduta moral, social e profissional 

compatível com o cargo; 

 
VII - possuir saúde física, psiquiátrica e aptidão 

psicológica adequadas ao exercício das atividades 

inerentes ao cargo; e 

 
VIII - ser aprovado em todas as etapas do 

Concurso Público. 

 
Art. 2º O concurso público para o ingresso no 

cargo de Delegado de Polícia será realizado nas 

seguintes etapas: 

 
I - Primeira Etapa - exame intelectual, constituída 

de prova objetiva, de caráter eliminatório e 

classificatório, a ser aplicada conforme previsão do 

edital; 

 
II - Segunda Etapa - exame intelectual, constituída 

de prova escrita discursiva e uma peça prática de 

caráter eliminatório e classificatório; 

 
III - Terceira Etapa: de caráter eliminatório, com 

as seguintes fases: 
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a) exame de aptidão física; 

 
b) exame de sanidade física e mental; e 

 
c) exame psicotécnico. 

 
IV - Quarta Etapa - constituída de prova oral, de 

caráter eliminatório e classificatório, realizada 

em sessão pública com gravação de áudio ou 

qualquer outro meio que possibilite a sua 

posterior reprodução, vedado o exame 

simultâneo de mais de um candidato. 

 
V - Quinta Etapa - de caráter classificatório e 

eliminatório: 

 
a) comprovação e avaliação de títulos, de caráter 

classificatório, até o limite de 20 (vinte) pontos; 

e 

 
b) comprovação do cumprimento do tempo 

mínimo de prática forense ou em atividade 

policial, de caráter eliminatório. 

 
VI - Sexta Etapa - sindicância da vida pregressa, 

de caráter eliminatório. 

 
VII - Sétima Etapa - aprovação em Curso de 

Formação Profissional ministrado pela Academia 

de Polícia Civil, de caráter eliminatório. 

 
§ 1º Os candidatos que obtiverem na prova 

objetiva e discursiva o mínimo de 50% da 

pontuação total, em cada uma delas, participarão 

da etapa subsequente do certame, não podendo 

haver disposição em contrário no edital. 

 
§ 2º Na avaliação das provas de títulos, será 

considerado 1,0 (um) ponto para cada ano de 

exercício da atividade policial, até o máximo de 

10 (dez) pontos. 

 
Art. 3º O candidato aprovado em todas as fases 

das etapas previstas nos incisos I ao VI, do art. 

2º, respeitada a ordem de classificação, o número 

de vagas previsto no edital do concurso e os 

requisitos estabelecidos nesta Lei e 

regulamentos, será convocado para o Curso de 

Formação Profissional e estágio de avaliação. 

§ 1º O Curso de Formação Profissional será 

eliminatório e a aptidão para o exercício do cargo 

será aferida em função da adequação e da 

capacidade demonstrada pelo candidato, na 

condição de aluno, no desempenho de atos, de 

atividades inerentes ao cargo pretendido e pela 

presteza, correção e segurança demonstradas na 

realização dos exercícios teóricos e práticos que 

lhe forem solicitados. 

  
§ 2º A frequência ao curso deverá ser integral, 

sendo admitida até 10% (dez por cento) de faltas 

justificadas. 

 
§ 3º O curso de formação realizará avaliação de 

desempenho, compreendendo aproveitamento 

mínimo de 70% (setenta por cento) em cada 

disciplina. 

 
§ 4º Durante a realização do curso de formação 

profissional, os candidatos perceberão, a título de 

bolsa de estudo e estágio o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do menor subsídio da tabela 

de referência do cargo de Delegado de Polícia. 

 
Art. 5º Será excluído do Curso de Formação o 

candidato que incidir nas seguintes situações: 

 
I - tiver ausência não justificada; 

 

II - mantiver comportamento inadequado; 

 

III - usar de meios ilícitos no período de avaliação; 

 

IV - não demonstrar aptidão para exercício do 

cargo; 

 

V - não obtiver o aproveitamento mínimo exigido, 

em cada disciplina. 

 

§ 1º As situações previstas nos incisos I, II, III e IV 

deste artigo serão submetidas pela Direção da 

Academia de Polícia Civil, após a realização de 

sindicância, ao Conselho Superior de Polícia, para 

julgamento e deliberação quanto à exclusão e 

eliminação do candidato. 

 

Art. 6º Após aprovação em todas as etapas do 

concurso e a nomeação para o cargo, o Delegado 

permanecerá por 02 (dois) anos no local de sua 

primeira localização, exceto em caso de 

atendimento à necessidade de interesse público.  

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

(referente ao 2º Quadrimestre de 2016) 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 3659 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

 CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 

a Deputada LUZIA TOLEDO para tratar de 

assuntos particulares, no período de 28 a 30.11.2016, 

na forma do Art. 305, inciso III do Regimento 

Interno. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3660 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

 EXCLUIR do Ato nº 3643, publicado em 06 

de dezembro de 2016, o servidor EDMILSON 

FURTADO CORASSA. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3661 
 

 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, FLÁVIO 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 Deputado, contida no processo nº 

163265/2016, a partir de 31.12.2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3662 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3629, 

publicado em 06.12.2016, que exonerou FLÁVIO 

FERREIRA SIMÕES, do cargo em comissão de 

Técnico Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, do Gabinete do 

Deputado Amaro Neto. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3663 
 

 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, MARCELINO COLOMBIANO RAMOS, 

para exercer o cargo em comissão de Supervisor-

Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código SGGRP, no gabinete do Deputado Rodrigo 

Coelho, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 163294/2016. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 3664 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISALTIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve, 

 

 CONCEDER ao servidor JOÃO PEDRO 

ALCANTARA DA SILVA, Técnico Legislativo 

Sênior - ETLS, matrícula nº 207931, o 2º (segundo) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 10/10/2016, conforme art. 3º da 

Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 

pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3665 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISALTIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 

01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 

pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta 

a concessão de Incentivo Educacional, resolve, 

 
 CONCEDER à servidora ANA CRISTINA 

PIZZOL LARANJA RABELLO, Técnico 

Legislativo Sênior - ETLS, matrícula nº 207911, o 2º 

(segundo) INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 

(cinco por cento) sobre o vencimento do 

respectivo cargo efetivo, a partir de 30/11/2016, 

conforme art. 3º da Lei nº 8.950/2008, alterada 
pela Lei nº 10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3666 

 

Prorroga por mais 90 (noventa) dias o prazo 

estipulado no artigo 4º do Ato nº 1942, publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 17.11.2015 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo 

estipulado no artigo 4º do Ato nº 1942, publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 17.11.2015, que criou 

a Comissão Executiva destinada a realizar as 

diligências elencandas no Relatório Circunstanciado 

apresentado pela Comissão instituída pelo Ato da 

Mesa Diretora nº 4198/2012, com a finalidade de 

regularização patrimonial e tributária dos imóveis 

pertencentes ao extinto Instituto de Previdência dos 

Deputados Estaduais - IPDE. 

 

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

publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

(*) ATO Nº 3644 

 

 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 
Posse e 

Exercício 
Processo nº 

20143001 
ACIR MENDONCA 

PEREIRA 
25/01/1995 163016 

20139701 

ADRIANA 

HADDAD 

VARGAS DE 

ALMEIDA 

25/01/1995 163072 

20327301 
ANA CLAUDIA 

FERNANDES PIM 
27/01/1995 193189 

20322001 

ANDERSON 

NICOLETTI 

SCARIOT 

FALEIRO 

24/01/1995 163006 
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01656901 

CARLI 

MARGARIDA 

GUARNIER SILVA 

30/01/1995 163111 

03490801 

CARLOS 

EDUARDO CASA 

GRANDE 

26/01/1995 162999 

20327701 

CARLOS 

ROBERTO 

CAVALLINI 

30/01/1995 163098 

20328101 

CARLOS 

ROBERTO LOPES 

DE ANGELO 

27/01/1995 163068 

20320901 
DERLI BAIENSE 

MOREIRA 
26/01/1995 163149 

20110501 
EDINA RANGEL 

LOURENCO 
30/01/1995 163028 

20328301 
EDNA GLORIA 

GROBERIO PERIM 
26/01/1995 163077 

20122601 
EDSON MOREIRA 

FERREIRA 
26/01/1995 163001 

20074701 
EDUARDO PEDRA 

REIS 
25/01/1995 163090 

20121601 

EVANDRO 

AGOSTINHO 

RODRIGUES 

26/01/1995 163054 

20142601 

FABIANO 

BUROCK 

FREICHO 

30/01/1995 163048 

20328701 
FELIPE DAVID 

NETO 
26/01/1995 163024 

20328801 

FERNANDO 

ANTONIO 

CHIABAI DE 

FREITAS 

27/01/1995 163000 

20161301 

FERNANDO DE 

AGUIAR E 

MIRANDA 

25/01/1995 163008 

20328901 
FERNANDO JOSE 

DA SILVA 
30/01/1995 163106 

20177201 GILDO GOMES 30/01/1995 162985 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 05 de dezembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 

 

 

(*) ATO Nº 3645 

 

 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 
Posse e 

Exercício 
Processo nº 

20123101 
GUSTAVO GAMA 

MARTINS 
25/01/1995 163096 

20325401 

HELCIO 

JOAQUIM 

CORREA 

MESQUITA 

30/01/1995 163101 

20065801 

HILTON 

MALAFRONTE 

LOPES 

25/01/1995 162979 

20236501 
JAIR SANDRO DE 

ALMEIDA 
30/01/1995 163065 

20160801 

JORGE CARLOS 

DE OLIVEIRA 

JUNIOR 

25/01/1995 163049 

20124601 
JOSE FRANCISCO 

MAIO FILHO 
25/01/1995 162969 

20331301 

JOSE ROBERTO 

SILVA 

HERNANDES 

30/01/1995 163094 

20331601 

KARLA ODETE 

MACHADO DE 

OLIVEIRA 

27/01/1995 162980 

20154001 
KARLA QUEIROZ 

DE OLIVEIRA 
30/01/1995 162991 

20131401 

LAURENY 

SANTOS DE 

OLIVEIRA 

26/01/1995 163052 

20162801 
LEA HELENA 

LYRIO PERES 
27/01/1995 163021 

20074901 

LEANDRO 

PEREIRA 

MACHADO 

25/01/1995 163064 

20324801 

LISYANNE DA 

PENHA AMORIM 

BUNJES 

MARTINS 

26/01/1995 163156 

20333001 

LUCIANA ROCHA 

MAIA DE 

OLIVEIRA 

26/01/1995 163081 

20107301 
LUCIANA 

SCHWAN JUSTO 
25/01/1995 163130 

20116601 

LUCIANO 

COELHO 

MATEUS 

26/01/1995 162966 

20332901 
LUCIANO ROCHA 

BARBOSA 
30/01/1995 163051 

20333101 
LUIZ TEMOTEO 

DIAS VIEIRA 
30/01/1995 163086 

03598401 
MARCOS PONTES 

DE AQUINO 
26/01/1995 163018 

20325801 

MARIA DA 

PENHA DOS 

SANTOS BARROS 

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 

 
(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 
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(*) 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 Servidor 
Posse e 

Exercício 
Processo nº 

20324701 

MARIA DAS 

GRACAS DE 

ANDRADE ABI 

HARB SANTOS 

27/01/1995 163055 

20140101 

MARIA DO 

CARMO DE 

ALMEIDA LIMA 

30/01/1995 163075 

20106701 
MIGUEL PEDRO 

AMM FILHO 
26/01/1995 162983 

20351601 
OLIMPIO VIANA 

MORAES 
30/01/1995 163062 

02958501 

OSWALDO 

MIGUEL 

MARQUES FILHO 

30/01/1995 163067 

20332801 
PATRICIA 

RIPARDO TONINI 
30/01/1995 162993 

03540801 
PAULO DA SILVA 

MARTINS 
26/01/1995 163139 

20155601 
PAULO MARCOS 

LEMOS 
25/01/1995 161346 

20130201 

RITA DE CASSIA 

OLIVEIRA DAS 

VIRGENS 

25/01/1995 162975 

20132301 RONYE BERGER 30/01/1995 163015 

20125901 
ROSEANE COSME 

MATOS 
25/01/1995 162990 

20120901 
SANDRA MARIA 

CUZZUOL LORA 
26/01/1995 163045 

20154401 

SIMONE 

ZUCCOLOTTO 

RODRIGUES 

26/01/1995 163053 

20321001 
SIRLENE SOUZA 

DA SILVA 
27/01/1995 163031 

20135401 

TATIANA 

SOARES DE 

ALMEIDA 

30/01/1995 163118 

20078901 

VALESKA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

30/01/1995 163082 

20321101 
VALMIR CASTRO 

ALVES 
26/01/1995 163057 

20126801 
VILMA VIEGAS 

LIMA 
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 
 

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 

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

 

PORTARIA Nº 1325 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

SUSPENDER as férias regulamentares, da 

servidora abaixo relacionada. 

 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 

marcado 
A partir de Dias 

35849 

ALDA 

MARIA 

MORAES 

DEPIZZOL 

2013 
21/11 a 

10/12/2016 
02/12/2016 

09 (nove) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de dezembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1326 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

207890 
GILMAR LUIZ 

DALMASIO 
2016 

24/01 a 

07/02/2017 

09/01 a 

23/01/2017 

15 

(quinze) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de dezembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1327 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares da 

servidora abaixo relacionada: 
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Matrícula Servidora Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

208875 

KELLY 

OLIVEIRA DOS 

SANTOS 
2016 

05/12 a 

19/12/2016 

02/01 a 

16/01/2017 

15 

(quinze) 

dias 

restantes 

 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de dezembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1328 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares das 

servidoras abaixo relacionadas: 

 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

35849 

ALDA 
MARIA 

MORAES 

DEPIZZOL 

2013 
24/07 a 

01/08/2017 

09 (nove) 

dias 
restantes 

207747 

LIZIANY 
DIAS DE 

SOUZA 

SENA 

2015 
02/01 a 

31/01/2017 

30 (trinta) 

dias 

208817 

MICHELLE 

DALCAMIN 

PESSOA 
2016 

02/01 a 
16/01/2017 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

201399 
NEUZA 
GOMES DE 

SOUZA 
2016 

08/12 a 

22/12/2016 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de dezembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1329 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 
 

MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

201166 
LUCIANO 
COELHO 

MATEUS 

2007 
12/12 a 

23/12/2016 

12 (doze) dias 

restantes 

204103 
FABIANO 
TADEU NUNES 

ENDLIC 
2009 

02/01 a 

26/01/2017 

25 (vinte e 
cinco) dias 

restantes 

200658 

HILTON 

MALAFRONTE 
LOPES 

2015 
01/02 a 

02/03/2017 

30 (trinta) 

dias 

207911 

ANA CRISTINA 

PIZZOL 
LARANJA 

RABELLO 

2016 
11/12 a 

22/12/2016 
12 (doze) dias 

restantes 

201155 

ANDRESSA 

DOS SANTOS 
RIBEIRO 

2016 
12/12 a 

22/12/2016 

11 (onze) dias 

restantes 

207927 

LEONARDO 

BINDA DO 
NASCIMENTO 

2016 
02/01 a 

16/01/2017 

15 (quinze) 

dias restantes 

203941 
VERA TADDEI 

LYRA 
2016 

02/01 a 

16/01/2017 

e 08/05 a 
22/05/2017 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de dezembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

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 Convênio, conforme descrito abaixo: 

 

CEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA. 

 

CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

OBJETO: Prorrogação da Cessão da Servidora da 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, 

LARISSA REISEN, matrícula 747, ocupante do 

quadro pessoal da CEDENTE. 

 

PROCESSO: 154089 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO 

prorroga até 31/12/2017. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de dezembro de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 
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RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

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 Convênio, conforme descrito abaixo: 

 

CEDENTE: MUNICIPIO DE LINHARES. 

 

CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

OBJETO: Prorrogação da Cessão da Servidora do 

MUNICIPIO DE LINHARES, ANDREIA GARCIA 

DE FRANÇA, matrícula 2559, ocupante do quadro 

pessoal da CEDENTE. 

 

PROCESSO: 150199 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO 

prorroga até 31/12/2018. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de dezembro de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

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 Convênio, conforme descrito abaixo: 

 

CEDENTE: MUNICIPIO DE LINHARES. 

 

CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

OBJETO: Prorrogação da Cessão da Servidora do 

MUNICIPIO DE LINHARES, MARLI REGINA 

CASTRO, matrícula 1862, ocupante do quadro 

pessoal da CEDENTE. 

 

PROCESSO: 162646 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO 

prorroga até 31/12/2018. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de dezembro de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• QUARTA-FEIRA - 07.12.16 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h30 SESSÃO ESPECIAL A importância do papel das mulheres na liderança 

03h50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de saúde 

05h40 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI da máfia dos guinchos 

06h30 TSE: # CONFIRMA Passadas as eleições é hora de partidos e candidatos prestarem  

contas à Justiça Eleitoral. Nesta edição do #Confirma você vai  

saber como é feito o balanço de tudo que entrou e saiu,  

principalmente durante a campanha eleitoral. 

07h00 STJ: DIREITO MEU 

DIREITO SEU 

No Programa desta semana você vai ver que alienação parental pode ser punida 

com multas e até perda da guarda da criança. Lei prevê obras em universidades 

federais para tornar prédios acessíveis às pessoas com deficiência ou dificuldade 

de locomoção e quais as situações em que a mulher tem direito a tratamento de 

fertilização in vitro custeado pelo estado. 

07h30 
FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “Arthur Azevedo”. 

08h00 ESPAÇO RURAL Os bons resultados do cultivo da uva e a produção de seus subprodutos serão 



120 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 07 de dezembro de 2016 

apresentados pela coordenadora de Fruticultura do Incaper, Adelaide da Costa. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo estadual 

12h00 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo estadual 

12h15 

REPORTAGEM 

ESPECIAL 

A reportagem especial faz uma viagem de mais de 200 anos nos fatos históricos 

e políticos que marcaram a história do Poder Legislativo capixaba. Dos 

primórdios à atualidade, a reportagem mostra a evolução da Ales. 

13h00 

UM DEDO DE PROSA Lilian Menenguci é organizadora do livro “Memórias de Alfabetização - 

Narrativas sobre aprender a ler e a escrever”, resultado de um trabalho 

desenvolvido por Lilian em sala de aula com alunos da graduação de 

Pedagogia. Ela também é autora dos livros “Os medos de Lili” e “Casa de 

papel”, para o público infantil; e “Parlavras e Borboletras”, de poesia. Outra 

obra assinada pela autora é sua tese de doutorado, livro acadêmico que trata de 

educação especial e 12inclusão. 

13h30 

OPINIÃO Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), 

Ezequiel Turíbio, fala de campanha da instituição de esclarecimento à 

população sobre o papel do Judiciário  

14h00 

CONTRAPONTO Cada vez mais mulheres adiam o sonho da maternidade. Ter filhos com mais de 

35 anos é uma realidade cada vez mais presente na atualidade.  O Contraponto 

avalia as implicações da gravidez tardia sob os pontos de vista médico e 

psicológico. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 
BIOGRAFIA Amylton de Almeida, foi um intelectual e ativista cultural, fez história no 

Espírito Santo as décadas de 60 e 80. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 INTER-SESSÃO Trabalhos do legislativo estadual 

18h15 
ESPAÇO RURAL Os bons resultados do cultivo da uva e a produção de seus subprodutos serão 

apresentados pela coordenadora de Fruticultura do Incaper, Adelaide da Costa. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Em homenagem aos profissionais de comunicação 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 

MP COM VOCÊ A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no Sistema 

Único de Saúde (SUS) são alguns dos assuntos do MP com Você realizado com 

o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius Vieira Pedrollo. 

22h45 

OPINIÃO Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), 

Ezequiel Turíbio, fala de campanha da instituição de esclarecimento à 

população sobre o papel do Judiciário  

23h15 

CONTRAPONTO Cada vez mais mulheres adiam o sonho da maternidade. Ter filhos com mais de 

35 anos é uma realidade cada vez mais presente na atualidade.  O Contraponto 

avalia as implicações da gravidez tardia sob os pontos de vista médico e 

psicológico. 

23h45 

PERSONALIDADES  Conheça a vida e a trajetória profissional da bailarina, professora de dança e 

coreógrafa Lenira Borges, personalidade de destaque na arte e na cultura do 

Espírito Santo.  

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

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

 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 

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 Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal e Sergio 

Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a 

2.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Doutor Hércules) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Convido o Senhor Deputado 

Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29019
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(Registra presença o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio) 

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Isaías, 41:13)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 

proceder à leitura da ata da centésima décima terceira 

sessão ordinária, realizada em 29 de novembro de 

2016. (Pausa) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, estamos recebendo mensagens de 

vários Senhores Deputados dizendo que estão a 

caminho, mas, infelizmente, devido à chuva e 

também ao trânsito na Terceira Ponte e na Segunda 

Ponte, estão com dificuldades a caminho da 

Assembleia Legislativa. 

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Da Vitória, 

Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Gildevan Fernandes, Luiz Durão, 

Marcelo Santos, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur e Sandro 

Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor Deputado Doutor Hércules 

para ocupar a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do 

Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

OFÍCIO N.º 1179/2016-9 

Vitória, 28 de novembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, para 

apreciação dessa Augusta Casa de Leis, a prestação 

de contas bimestral deste Tribunal de Contas, 

referente aos meses de Setembro e Outubro de 

2016. 
 

Atenciosamente, 

 

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - 

Vitória/ES - CEP: 29.055-221 - Telefone: (27) 

3334.7600 - Caixa Postal 246 - Home Page: 

http://www.tce.es.gov.br - E-mail: 

tcees@tce.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

recomposição de quorum.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Após a leitura do Expediente.  

Prossiga. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Não, Senhor Presidente, requeiro neste 

momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode prosseguir com a leitura. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, é regimental o meu 

pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deferirei após a leitura do 

Expediente. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Mas estou fazendo neste momento! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas deferirei após a leitura. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Mas o senhor está ferindo o Regimento 

Interno, Excelência. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode prosseguir, Senhor Secretário. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, quero levantar questão 

de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª levantará questão de ordem 

e deixarei na Mesa para analisar. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Está errado o procedimento do senhor. 

http://www.tce.es.gov.br/
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Meu pedido é regimental! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode prosseguir com o segundo 

item. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, V. 

Ex.ª está ferindo o Regimento Interno. 

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, aceite 

minha questão de ordem! 

Senhor Deputado Doutor Hércules, o senhor 

é um cumpridor do Regimento Interno. O senhor que 

defende o Regimento Interno... 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - V. Ex.ª tem razão que sou 

cumpridor, mas tenho que cumprir ordem do 

presidente. O presidente... 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Mas o presidente está extrapolando seus 

limites estabelecidos no Regimento Interno. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª pode ler o segundo item. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - O presidente determinou 

que eu lesse o segundo item. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, gostaria que o senhor 

acatasse minha questão de ordem e consultasse a 

assessoria da Mesa... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª já pediu e estou 

determinado a leitura do segundo item. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Estou requerendo a recomposição... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª espera. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Após a leitura do segundo item? 

Aguardarei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem que saber requerer na hora 

certa. A lei não protege quem dorme. V. Ex.ª dormiu 

e tem que ser feita a leitura do segundo item. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Aguardarei a leitura do segundo item. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 172/2016 

 

Vitória, 25 de novembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Serve o presente para justificar e informar a 

Vossa Excelência o motivo de minha ausência na 

sessão plenária do dia 23 do corrente mês, tendo em 

vista que na indicada data, fui intimado pela Juíza da 

24ª Zona Eleitoral de Guarapari, para participar de 

audiência de Instrução e Julgamento, onde atuava 

como parte, não sendo possível esquivar-me, embora 

tenha solicitado o adiamento por conta da realização 

da sessão plenária, que não foi deferido. 

Nesta toada a audiência iniciou-se às 09:50, 

terminando às 12h e 27 min., conforme faz prova o 

termo de audiência que está em anexo. 

Impõe registrar que apresente justificação 

tem supedâneo legal no § 6, do Artigo 305, do 

Regimento Interno da ALES. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

EDSON MAGALHÃES 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

Faremos a recomposição de quorum 

solicitada pelo nervoso Líder do Governo. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Enquanto é feita a recomposição de quorum, 

lamento a decisão da Câmara dos Deputados na noite 

de ontem, praticamente à surdina, que tenta colocar 

uma mordaça no Poder Judiciário e no Ministério 

Público, tendo um retrocesso imenso neste país. No 

momento em que estamos vivendo uma mudança tão 

grande no país, uma esperança tão grande do povo 

brasileiro, assistimos estupefatos, perplexos, à 

mudança que a Câmara Federal, na calada da noite, 

aprova, ao absurdo que foi aprovado ontem. 

Nossa esperança é que no Senado essa 

decisão seja mudada porque o povo brasileiro não 
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aguenta mais acobertar tanta corrupção, tanta 

vergonha que o país passa perante o mundo no 

momento em que temos tanta esperança de mudança. 

Agradeço a oportunidade de deixar registrado meu 

desagrado, meu desapontamento e minha tristeza 

neste momento. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Aguardando, pois há 

vários deputados na Casa chegando ainda para 

registrar presença, corroboro as palavras do Senhor 

Deputado Doutor Hércules sobre como ontem, na 

votação das chamadas dez medidas contra a 

corrupção, em parte o tiro saiu pela culatra. Ao 

aprovar uma emenda, na verdade, que criminaliza o 

Judiciário e o Ministério Público Federal, em uma 

clara tentativa de vingança e de intimidar o 

Ministério Público Federal e o Judiciário, isso tem 

que ser lamentado. 

Espero que seja revisto pelo Senado e é claro 

que isso acabará, se aprovado no Senado, ainda sendo 

julgado no Supremo Tribunal Federal.  

Isso é lamentável porque é óbvio que é uma 

forma de tentar amordaçar o Judiciário e o Ministério 

Público Federal porque enquanto por séculos neste 

país a Justiça se fez de cega e o Ministério Público 

também em relação à corrupção e todo tipo de 

maracutaia existente, ninguém pensou nisso. Quer 

dizer, no momento em que se escancara para o país o 

que são as relações entre Poderes, entre partidos e 

entre empresas, então alguém se apressa para fazer 

uma emenda como essa. Gostaria de lamentar 

também esse fato. 

 Seria importante que convidássemos os 

Senhores Deputados que se encontram na Casa, nos 

gabinetes, para que comparecessem rapidamente ao 

plenário para registrarem presença antes que a sessão 

caia. Temos setenta e três itens hoje na pauta. Tenho 

dito várias vezes que há itens que estão desde junho 

sem ser apreciados porque não conseguimos chegar 

ao final de uma sessão, não conseguimos votar. 

Manobras ocorrem o tempo inteiro, e isso denigre a 

imagem da Assembleia Legislativa. Então, vamos 

fazer um apelo para os Senhores Deputados que estão 

presentes no plenário para que registrem presença, e 

os que estão nos gabinetes que desçam para registrar 

presença, antes que a sessão acabe. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Só quero alertar ao Líder do 

Governo e aos Senhores Deputados que seria 

conveniente que os Deputados que estão presentes 

registrem presença para lermos mais dois itens do 

Expediente e depois pedir novamente recomposição 

de quorum. Nenhum deles registrou presença e 

constarão como ausentes na sessão de hoje. 

Quem não registrar presença vai ficar como 

ausente. Então, é recomendável, se querem derrubar a 

sessão, fazer depois da leitura do próximo item, para 

que quem compareceu possa registrar presença. Tem 

que aproveitar todos os presentes para registrarem 

presença para poder não ter ausência na sessão de 

hoje. 

 Encerrada a verificação de quorum. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Eliana 

Dadalto, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Marcelo Santos, Nunes e 

Pastor Marcos Mansur)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, Enivaldo 

dos Anjos, Gildevan Fernandes, 

Hudson Leal, Luiz Durão, Padre 

Honório, Sandro Locutor e Sergio 

Majeski) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Registraram presença dez Senhores 

Deputados. 

Há quorum para manutenção da sessão.  

Solicito ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules que continue a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 29 de novembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 23 de novembro, 

nos termos do §6.° do artigo 305 do Regimento 

Interno. 

 

Atenciosamente, 
 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 
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(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Conforme 

nos entendemos, requeiro recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É regimental, embora, abusivo, vou 

conceder. 

Solicito aos Senhores Deputados presentes 

que registrem presença nos terminais eletrônicos. 

(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! O computador está 

ficando meio desorientado de tanto pedido de 

recomposição de quorum. O computador pirou, 

porque realmente esta Casa está um negócio de pirar 

mesmo. A remuneração do Deputado deveria ser 

proporcional à permanência no plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Existe mais alguém que deseja 

registrar presença? (Pausa) 
  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto os 

Senhores Deputados ainda registram presença e para 

que os que ainda não chegaram tenham oportunidade 

de registrar presença, gostaria de fazer um repúdio a 

um servidor da Sedu. Tem um assessor especial, se 

não me engano, do secretário de Educação, chamado 

João dos Santos Pizzo Filho, conhecido pelos 

professores e no meio educacional no Espírito Santo 

como João Pires. Ele é bastante conhecido por 

perseguir e intimidar professores, diretores. Estamos 

tentando fazer com que se moralize a prova para 

DT’s, que foi uma bagunça, uma esculhambação, 

uma desmoralização, sobretudo, um desrespeito 

muito grande com milhares de professores no Estado. 

Ontem, na reunião com o Ministério Público 

que tenta fazer com que o Estado marque nova 

avaliação, esse senhor de nome João Pires, em vez de 

assumir o erro da Secretaria de Educação e do Esesp, 

chegou a dizer que quer o nome dos professores que 

estão reclamando da prova, porque muito 

provavelmente são professores que não gostam de 

trabalhar e que ele quer investigar a conduta desses 

professores.  

Ora, aonde chegamos! Em vez de o senhor 

João Pires vir a público junto com o secretário de 

Educação e pedir desculpas pelo vexame que foi a 

prova aplicada pelo Esesp domingo, ele quer 

investigar para poder perseguir os professores que 

estão reclamando. 

 Espero que o governador do Estado esteja 

ouvindo uma barbaridade dessas. Estamos no Século 

XXI, já foi a época de se perseguir e intimidar 

professores e diretores ou quem quer que seja. A 

política educacional do Estado é uma tragédia por si 

só, e essa conduta de perseguir, de querer investigar 

idoneidade de professores e não sei mais o quê é 

patética. Espero que o governador do Estado não seja 

conivente com essa situação. Muito obrigado, 

presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sugiro ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio que retire os itens 9, 10 e 11 do 

Expediente, para dar prosseguimento à sessão. O 

Senhor Deputado Euclério Sampaio concorda? Na 

segunda-feira serão lidos os três itens, e daremos 

continuidade à leitura do Expediente.  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Concordo, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeço a V. Ex.ª. 

É preciso que mais um deputado faça registro 

de presença para que darmos continuidade à sessão. 

Encerrada a verificação de quorum. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Dary Pagung, Luiz Durão, Padre 

Honório e Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Marcelo 

Santos, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa e Sergio Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Registraram presença treze 

Senhores Deputados. 

Há quorum. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 29 de novembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 23 de novembro, 

nos termos do §6.° do artigo 305 do Regimento 

Interno. 
 

Atenciosamente, 
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BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Da Vitória) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 29 de novembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas 

minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias 22 

e 23 de novembro, nos termos do §6.° do artigo 305 

do Regimento Interno. 

 

Atenciosamente, 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificadas as ausências. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 29 de novembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 23 de novembro, 

nos termos do § 6.º do artigo 305 do Regimento 

Interno. 

 

Atenciosamente, 

 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 341/2016 

 

Dispõe sobre a concessão de 

desconto de um trinta avos sobre o 

valor da tarifa mínima mensal do 

serviço de água e esgoto, por dia de 

falta de fornecimento de água, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º  Ficam as concessionárias de serviços 

público de fornecimento de água e tratamento de 

esgoto do Estado do Espírito Santo obrigadas a 

conceder descontos proporcionais, no valor da tarifa 

mensal, aos dias em que forem registradas 

interrupções no fornecimento de água. 

 

Art. 2° O consumidor do serviço terá direito 

a 1/30 (um trinta avos) de desconto sobre o valor da 

tarifa mínima mensal do serviço de fornecimento de 

água e tratamento de esgoto por dia de falta de 

fornecimento de água.  

 

Parágrafo único. Cobranças de débitos 

pendentes não poderão ser cobradas enquanto não 

solucionada a falta de fornecimento e lançada, em 

fatura, o valor do desconto a que o consumidor tem 

direito.  
 

Art. 3° O descumprimento do estabelecido 

nesta lei acarretará ao infrator multa no valor de 
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3.000 (três mil) VRTE (Valores de Referência do 

Tesouro Estadual) por autuação. 

 
Parágrafo único. A multa será aplicada em 

dobro em caso de reincidência contra o mesmo 

consumidor. 

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

sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2016. 

 

MARCOS BRUNO  

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A água é o recurso natural mais abundante do 

planeta. Embora este fato seja incontestável, também 

é indiscutível que se aproxima cada dia mais, uma 

crise global de abastecimento. Isto porque, embora 

seja a terra coberta, em sua maioria, por água, nem 

toda ela é própria para consumo humano. Estima-se 

que cerca de 40% da população global viva hoje sob 

a situação de estresse hídrico. Essas pessoas habitam 

regiões onde a oferta anual é inferior a 1 700 metros 

cúbicos de água por habitante, limite mínimo 

considerado seguro pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Nesse caso, a falta de água é 

frequente — e, para piorar, a perspectiva para o 

futuro é de maior escassez.  

Em uma perspectiva mais local, o Estado do 

Espírito Santo tem sobrevivido a esta situação de 

estresse hídrico, chamada de crise hídrica pela 

população. Vários Municípios são gravemente 

afetados, de maneira que muitas casas ficam sem 

nenhum abastecimento, dificultando a vida dos seus 

moradores.  

Ainda, como se não bastasse, as tarifas de 

fornecimento de água e energia tendem a ficarem 

mais elevadas em momentos de crise de 

abastecimento. Dessa forma, essa população mais 

severamente atingida pela crise acaba sendo obrigada 

a pagar por um serviço não consumido. Referida 

situação não pode ser tolerada. O consumidor não 

pode ser duplamente afetado sem que nenhuma 

medida seja adotada. É de suma importância que 

sejam tomadas medidas que visem a amenizar todas 

as mazelas dessa situação. O amparo ao consumidor 

constitui apenas uma delas.  

Desta forma, em razão dos motivos aqui 

elencados e com escopo na legislação constitucional 

e infraconstitucional vigente, proponho este projeto, 

esperando contar com o apoio de meus nobres Pares. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 194/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

As Deputadas e os Deputados abaixo 

assinados, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

especialmente as previstas no § 7.º, do artigo 144, do 

Regimento Interno, a retirada do Requerimento 

assinado pelo Deputado Da Vitória e outros(as) 

Deputados(as), de criação de um Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias 

relacionadas ao aumento da violência no Município 

de Vila Velha, bem como maus 

tratos/humilhação/perseguição à que são submetidos 

Policiais Militares do 4.º BPM. 

 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2016. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

DA VITÓRIA 

DOUTOR HÉRCULES 

SERGIO MAJESKI 

BRUNO LAMAS 

ELIANA DADALTO 

PADRE HONÓRIO 

ENIVALDO DOS ANJOS 

NUNES 

AMARO NETO 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Defiro. 

Segunda parte do Expediente sujeito à 

deliberação. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 192/2016, do Deputado Enivaldo dos Anjos, de 

prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão 

Especial dos 11,98%, por mais 60 (sessenta) dias. 

Lido na 113.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 

de novembro de 2016, e adiada a votação por falta 

de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito aos Senhores Deputados 

que ainda não registraram presença, porque esses 

requerimentos não poderão ser votados, porque 

estamos somente com quatorze Deputados. Tem mais 

alguém que poderia registrar presença para votar 

esses requerimentos? (Pausa)  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas, Luiz Durão e 

Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento n.º 

192/2016. 



Vitória-ES, quarta-feira, 07 de dezembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 127 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.   

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 193/2016, do Deputado Enivaldo dos Anjos, de 

transposição  Comissão Especial dos 11,98% com 

seu respectivo prazo, para a próxima Sessão 

Legislativa. Lido na 113.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 29 de novembro de 2016, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento n.º 

193/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 153/2016, da Mesa Diretora, de Sessão Solene, 

em homenagem aos 50 Anos dos Formados no Curso 

de Medicina da UFES, Turma de 1966, a realizar-se 

às 19 horas, do dia 15 de dezembro, do corrente ano. 

Lido na 113.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 

de novembro de 2016, e adiada a votação por falta 

de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento n.º 

153/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 154/2016, do Deputado Bruno Lamas, de 

transferência da Sessão Solene, em homenagem ao 

Dia do Serrano, que seria realizada às 19  horas, do 

dia 13 de dezembro, para às 19 horas do dia 09 de  

dezembro do corrente ano. Lido na 113.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de novembro de 2016, 

e adiada a votação por falta de quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento n.º 

154/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

REQUERIMENTO N.º 198/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, especialmente as previstas 

no artigo 81, § 3º do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, requer a V. Exª a URGÊNCIA PARA 

VOTAÇÃO EM PLENÁRIO PELA COMISSÃO 

DE JUSTIÇA do Projeto de Lei - PL 449/2015, de 

sua autoria, que revoga a Lei n° 10.369, de 22 de 

maio de 2015, que proíbe a exposição de recipientes 

ou de sachês que contenham cloreto de sódio (sal de 

cozinha) em mesas e balcões de estabelecimentos 

situados no Estado do Espírito Santo que 

comercializam alimentos preparados para o consumo, 

como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, e 

dá outras providências, tendo em vista que tal 

proposição se encontra desde o dia 18 de fevereiro de 

2016 naquela Comissão. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de novembro 

de 2016. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento n.º 

198/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 199/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, especialmente as previstas 

no artigo 81, § 3º do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, requer a V. Exª a URGÊNCIA PARA 

VOTAÇÃO EM PLENÁRIO PELA COMISSÃO 

DE JUSTIÇA do Projeto de Lei - PL 229/2015, de 

sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

auditorias trimestrais nos aparelhos utilizados para 

escuta telefônica, tendo em vista que tal proposição 

se encontra desde o dia 09 de março de 2016 naquela 

Comissão. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de novembro 

de 2016. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 
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Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento n.º 

199/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB)  - Senhor Presidente, 

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

lido.  

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Mesa Diretora agradece ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules ter colaborado, 

hoje, com a Mesa lendo a ata e o Expediente.  

Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que usará o tempo cedido pelo 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas, Senhores Deputados, meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 

plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que se 

encontram nas galerias e os que nos assistem pela 

TV Ales. 

Já havia começado a falar antes, quando pedi 

pela ordem, mais uma vez sobre o imbróglio 

envolvendo a prova dos DTs ocorrida no último 

domingo. Como já disse aqui, em grande parte a 

aplicação dessa prova foi uma grande 

esculhambação, uma bagunça generalizada, não se 

respeitou o que disse o edital.  

A Secretaria de Educação já deveria ter 

vindo a público pedir desculpas aos mais de trinta 

mil professores que fizeram a prova no domingo, e 

marcar outra avaliação decente, dentro das normas, 

com competência, ou então apresentar outra solução. 

O que não pode é manter essa avaliação. Isso seria o 

fim do mundo, em termos de ilegalidade, falta de 

isonomia e falta de vergonha. 

O Ministério Público está empenhado para 

que a secretaria cancele esta prova e arranje outra 

solução. Ontem, teve mais uma reunião no 

Ministério Público da qual participou, entre outros 

assessores da Sedu, o senhor João Pires - que é uma 

espécie de assessor especial do secretário de 

Educação.  

O senhor João Pires, como disse, já é 

bastante conhecido por muitos professores, por 

gostar muito de perseguir professores e diretores, 

intimidar professores e coisas desse tipo.   

 Ontem, segundo relatos da reunião, o senhor 

João Pires, que na verdade se chama João dos Santos 

Pizzo Filho, teria dito que não acredita nessas 

reclamações que estão sendo feitas, que a questão é 

pontual só na Escola Zumbi dos Palmares, que 

provavelmente isso é coisa de professor que não quer 

trabalhar e que queria os nomes que estão no abaixo-

assinado - com mais de mil professores relatando os 

acontecimentos em vários municípios - para fazer um 

levantamento sobre a conduta desses professores e 

investigá-los de alguma forma.  

 Ora, em que mundo estamos? Olha a 

inversão da situação. Quer dizer que a Secretaria de 

Educação provoca uma patacoada quanto foi essa 

avaliação no domingo e agora a culpa é dos 

professores que estão reclamando? Ocorreu de tudo 

nessa prova: falta de provas, as provas não estavam 

lacradas, os cartões não vieram com o número dos 

inscritos, usaram celular na hora na prova, faltaram 

provas em vários locais, as provas chegaram com 

atraso em muitos lugares em mais de uma hora, as 

pessoas com deficiência visual não receberam as 

provas ampliadas, dentre tantos outros problemas.  

 O problema agora, segundo a visão de João 

Pires, é o professor que está reclamando. Esses 

professores não são confiáveis na visão dele. Com a 

quantidade imensa de áudios, vídeos, relatos que 

correm pela internet e que foram coletados pelo 

próprio Ministério Público, o problema são os 

professores?  

Em que mundo estamos e que tipo de pessoa 

encabeça as políticas educacionais no Espírito 

Santo? Onde já se viu isso? Em vez do senhor João 

Pires, do secretário de Educação, o diretor da 

Esesp e sei lá mais quem vir a público pedir 

desculpas, pedir perdão pelo que aconteceu, pela 

palhaçada, pela esculhambação que foi, em grande 

parte, essa avaliação para os DTs, domingo, não. Ele 

quer o nome dos professores, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes.  Ele quer o nome dos professores 

que estão reclamando para levantar a conduta desses 

professores que, provavelmente, são professores que 

não querem trabalhar. Isso é o fim do mundo.  

Os que estão em casa agora, ouçam bem o 

que estou dizendo: não admitiremos que coisas 

como essa continuem ocorrendo. A política 

educacional do Estado por si só já é uma grande 

tragédia, não cabe mais continuar fazendo coisas 

desse tipo, armando circos desse tipo como foi em 

grande parte essa avaliação feita no domingo 

passado. A Secretaria de Educação que tenha 

competência e cumpra a lei oferecendo um concurso 

para efetivar os professores, e um concurso decente, 

com competência, dentro das normas legais.  

É isso que precisa ocorrer e não ficar 

perseguindo professores ou tentar desviar a 

verdade, mascarando aquilo que aconteceu. Muito 
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obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Eliana 

Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. (Pausa) 

Tendo S. Ex. declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Amaro Neto. 

 

O SR. AMARO NETO - (SD - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados 

e Senhoras Deputadas, público presente, servidores 

desta Casa, telespectadores da TV Ales, bom dia.  

Falarei hoje ainda consternado com o que 

aconteceu na Colômbia, sobre o acidente com aquela 

empresa área que vitimou não só o time 

Chapecoense, mas tripulantes e jornalistas.  

Por que quero tratar desse assunto? Dois 

desses atletas do Chapecoense atuaram no Espírito 

Santo. Um deles atuou há pouco tempo, o Canela, em 

2013. Não tive contato com ele, mas o Everton 

Kempes, que era atacante do Chapecoense, já 

pretendido por grandes clubes do Brasil, atuou no 

Estrela do Norte, de Cachoeiro de Itapemirim, 

finalista do Campeonato Capixaba de 2005. 

Conquistou o título capixaba de 2006, que narrei na 

Rádio Espírito Santo, com ele atuando pelo Vitória 

Futebol Clube. Também narrei muitas partidas dele 

atuando na equipe do Estrela, nas finais em que 

disputou contra o Serra, em 2005. 

 É de grande pesar também a situação dos 

jornalistas e radialistas que também estavam no voo. 

A cada minuto, obtemos outras informações da 

apuração e tudo leva a crer que um erro da empresa 

aérea, e até mesmo do piloto, acabou ocasionando a 

morte de todas essas pessoas. Algumas sobreviveram, 

mas com sequelas. 

  Por que estou falando desse caso? Além de 

haver um atleta que já atuou no Espírito Santo, é 

porque vira e mexe nós, que militamos na imprensa - 

eu, que militei na imprensa esportiva -, viajamos com 

equipes de futebol e ficamos muito próximos desses 

atletas, quem faz transmissões esportivas e fica 

sujeito a situações como essas. Tanto que muitos 

colegas da imprensa nacional, que tiveram 

experiências parecidas, de viajarem e terem 

problemas no voo ou em ônibus, muitos que 

poderiam estar escalados para um momento como 

esse, ficaram consternados, porque poderiam estar 

entre as vítimas desse voo. 

 Nossos sentimentos. Por pouco não tínhamos 

um colega deputado estadual, por pouco o presidente 

da Assembleia de Santa Catarina, que é de Chapecó, 

torcedor da Chapecoense, não viaja também nesse 

voo.  

 Nossos sentimentos a Chapecó e aos 

familiares. O Bruno Rangel, o atacante goleador, era 

de Campos, muito próximo daqui. Nossos 

sentimentos a toda a família. É um momento de dor 

para todos nós, brasileiros, e para mim, que militei na 

imprensa esportiva por muito tempo.  

 Vi de perto situações com alguns desses 

atletas, como o Everton Kempes. Que Deus possa ter 

misericórdia dessas famílias neste momento de dor, 

não só dessas famílias, como também de todas as 

pessoas que gostam do futebol e que vibraram com 

essa equipe pequena que mostrou organização no 

futebol, talento, que garimpou grandes atletas e que 

tinha também grandes nomes do futebol brasileiro. 

 Como pessoa que militou no futebol capixaba 

por muito tempo e conviveu com alguns desses 

atletas, quero prestar solidariedade e nossos 

sentimentos. Que Deus possa ter misericórdia das 

famílias neste momento e, acreditem todos eles, Deus 

está no controle. Um abraço a todos.  

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

 Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Cacau Lorenzoni. (Pausa) 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, declino.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Dary Pagung. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, venho à 

tribuna falar - já falei da Mesa Diretora, quando 

auxiliava os trabalhos da Casa - sobre a tristeza com 

que o Brasil amanheceu hoje. Já foi dito muito, o 

Senhor Deputado Amaro Neto falou há pouco sobre a 

Chapecoense, sobre os amigos que se foram e sobre 

as famílias que estão realmente consternadas, 

chocadas pelo grave acidente. Uma tragédia 

imensurável. 

Além dessa tristeza, hoje venho à tribuna 

com a tristeza do que foi aprovado ontem na Câmara 

dos Deputados. Com respeito à posição de todos, 

evidentemente, não posso concordar com o que foi 

aprovado na calada da noite, de madrugada, tanto que 

houve reação da população, reação do povo em 

Brasília essa noite. 

 Espero, com certeza, que o Senado Federal, 

especialmente os nossos três senadores, senador 

Ricardo Ferraço, que já se manifestou, senadora Rose 

de Freitas e senador Magno Malta, que toda bancada 
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federal se manifeste. Aqueles que votaram a favor 

que, realmente, o povo continue olhando para essas 

pessoas. Em breve, teremos eleições para deputado 

federal e estadual, que, na verdade, o povo tome a sua 

decisão de reprovar aqueles que concordam em 

colocar uma mordaça no Judiciário e no Ministério 

Público, fazendo com que as coisas erradas deste país 

sejam normais. Não podemos concordar com essa 

ameaça ao Ministério Público e à Justiça. Não 

podemos varrer para debaixo do tapete a vergonha 

que o país tem passado perante o mundo. Chega de 

conchavos e chega de corrupção.  

Toda corrupção e todo erro tem que ser 

julgado. Os erros que cometi em minha vida política, 

que sejam julgados e que eu seja penalizado, mas não 

por uma lei que vem de cima para baixo e que, 

naturalmente, ameaça, intimida o Judiciário, intimida 

o Ministério Público e a Polícia Federal nas 

investigações que deveriam continuar a passar este 

país a limpo. 

Hoje, Senhor Presidente e Senhores 

Deputados, é um dia triste para o país. A nossa 

esperança agora está no Senado de, naturalmente, 

mudar esse estado de coisa. É um registro lamentável 

que gostaria de deixar nesta manhã. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

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

Senhora Deputada Eliana Dadalto. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia a todos. 

Cumprimento o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que ora preside a Mesa, todos que estão nesta 

sessão, os colaboradores e todos que estão nos 

assistindo. 

Ontem, apesar de toda tragédia, pois 

amanhecemos com a triste notícia do desastre aéreo 

ocorrido com os atletas da Chapecoense e com os 

jornalistas que também estavam nesse trágico 

acidente, tivemos também, ontem, um dia para 

comemorarmos. Foram momentos felizes no Centro 

de Convenções junto com a Senhora Deputada Janete 

de Sá. A Comissão de Agricultura foi participar de 

um evento, que ficou marcado dentro de mim pelo 

fato de quão bom é as crianças do nosso estado do 

Espírito Santo terem um programa, que foi 

implantado em 2005, como o Programa Agrinho. 

Quero parabenizar todos os que estavam 

envolvidos nesse evento e também o Júlio Rocha, 

presidente da Faes, Federação da Agricultura do 

Estado do Espírito Santo, pela organização. 

 Foi tudo muito lindo. Seiscentas crianças 

estavam lá, sendo premiadas. Não só as crianças, mas 

também os pedagogos; todos os atores envolvidos 

nesse programa. Parabéns a todos que participaram. 

Foi uma manhã belíssima.  

 À noite, eu, junto com a Senhora Deputada 

Raquel Lessa, estivemos na Casa da Música, local 

onde antigamente funcionava esta Casa de Leis, em 

frente ao Palácio Anchieta, quando tivemos o prazer 

de participar de um evento, e pude perceber a 

importância de se investir nas questões sociais.  

 Parabenizo carinhosamente o governo do 

Estado, e agradeço ao governador Paulo Hartung; ao 

secretário da Cultura, João Gualberto, que estava 

junco conosco; e também ao secretário da Educação, 

Haroldo Rocha; ao secretário da Saúde, Ricardo 

Oliveira, esse evento maravilhoso. Principalmente 

agradeço ao Dom Décio Zandonadi, os momentos 

maravilhosos que tivemos ontem, prestigiando a 

Banda Sinfônica de Venda Nova do Imigrante, 

composta por jovens e adolescentes da Fundação 

Máximo Zandonadi. Máximo era o pai de Dom 

Décio, que foi o idealizador e sempre pensou nesse 

projeto. Mas que quem concretizou o projeto foi Dom 

Décio, com sua sensibilidade. 

 Confesso aos nobres colegas que fiquei 

totalmente encantada; extasiada com o talento 

daqueles jovens. Não só eu, como também a 

Deputada Raquel Lessa, e os demais que também 

estavam presentes. 

 O que mais me surpreendeu foi que eles 

tocaram músicas de temas de filmes, desses que a 

garotada gosta e prestigia, como: O Senhor dos 

Anéis, Star Wars, Tubarão, Harry Potter, e outros que 

agora nem me recordo os nomes. Mas mereceu 

nossos aplausos. Aliás, aplaudo de pé a iniciativa de 

Dom Décio, este homem de coração puro e alma 

nobre! 

Projetos como esses me fazem ter a certeza 

que estou fazendo a coisa certa ao lutar 

incansavelmente pelas causas sociais. Dom Décio, 

parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo em sua 

terra natal, Venda Nova do Imigrante! Vi o trabalho e 

os frutos que está colhendo, que a instituição está 

colhendo. 

Dom Décio, fique agradecido, e todos 

aqueles deputados também, que destinaram parte de 

suas emendas parlamentares para essa obra social. É 

de grande importância para todos do Espírito Santo 

esse projeto, mas não só ali; que possamos também 

multiplicar. Que esse projeto seja implantado em 

outros municípios.  

Sempre lutei muito, e acho que as nossas 

crianças e adolescentes precisam dessa oportunidade. 

Parabéns a todos que estiveram lá. 

Aproveito ainda esta oportunidade para 

parabenizar também o senhor José Antonio 

Martinuzzo, autor do livro Casa da Música, que 

justamente conta a história de como surgiu a Casa da 

Música. Parabéns ao Martinuzzo, que esteve lá 

presente. 

Estamos felizes também por esse momento 
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que tivemos. Obrigada a todos e que Deus nos 

abençoe! (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

Vou declinar. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Erick Musso. (Pausa) 

Vai declinar. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 

S. Ex.ª declinou. Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Freitas.  

 

 O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, primeiramente, gostaria que 

fosse exibida uma reportagem no painel, para 

chamar a atenção dos colegas. Acho que essa 

reportagem, dentro da tragédia com o time da 

Chapecoense, é uma das imagens que me chamou 

muito a atenção e gostaria que os colegas a 

acompanhassem. (Pausa)  

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, nobres colegas deputados, 

principalmente as deputadas mães, chamo a 

atenção para uma votação no Supremo Tribunal 

Federal ontem. Costumamos dizer, principalmente 

nos momentos de muita veemência, que o Supremo 

Tribunal Federal é o guardião da Constituição do 

nosso país, mas gostaria de saber onde a 

Constituição estabelece que matar crianças de até 

três meses de concepção é permitido. Então, se não 

está escrito isso, ontem, o Supremo criou isso; o 

Supremo inventou isso e estabeleceu que é 

permitido o aborto no nosso país até o terceiro mês 

de gestação.  

Por que aos três meses é permitido, e aos 

três meses e um dia não? Aí essa imagem que me 

lembrei de buscar num momento tão duro do nosso 

país, quando mais de setenta pessoas são 

vitimadas. Uma imagem que fica tão forte é a de 

um dos jogadores que foram vitimados ontem, a 

alegria desse jogador comemorando a notícia de 

que seria pai, por meio de um exame. Como ele 

está comemorando que seria pai? Ele só pode 

comemorar que será pai, porque já existe uma vida, 

porque já foi concebida uma vida e tem um 

coração batendo dentro do útero de um ser 

humano, que é uma mulher!  

O Supremo Tribunal Federal, ontem, 

inocentando uma clínica clandestina de aborto em 

Duque de Caxias, diz que matar crianças até três 

meses de vida não é crime no nosso país. Não vejo 

a imprensa do nosso país pegando pesado, hoje, 

para criticar essa atitude que é inconstitucional e 

uma maioria simples não poderia fazer com que 

isso fosse legalizado no nosso país. 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni) 

 

 O Sr. Sandro Locutor - (PROS) - Quero 

apenas, Senhor Presidente e Senhor Deputado 

Freitas, felicitar V. Ex.ª pela fala. Essas coisas 

acontecem, muitas vezes; e aí temos, sim, em nome 

do Congresso Nacional, de fazer a nossa mea-

culpa porque muitas vezes nós, que temos o poder 

de legislar, sucumbimos, não cumprimos o nosso 

papel e, em uma questão dessa, o Congresso 

Nacional não pode se omitir, não pode deixar o 

Supremo Tribunal Federal criar legislação, criar 

jurisprudência dessa  monta. Parabenizo V. Ex.ª 

pela fala. 

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Agradeço ao 

Senhor Deputado Sandro Locutor a participação. 

Mas eu, particularmente, em hipótese nenhuma, 

farei uma mea-culpa porque não está na 

Constituição, não é permitido, é crime no nosso 

país o aborto e o Supremo Tribunal Federal não 

poderia passar por cima do Parlamento e criar uma 

legalização criminosa no nosso país. Minha 

indignação, meu repúdio a essa decisão do 

Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Senhor 

Presidente. (Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Encerrada a fase das 

Comunicações, passamos à Ordem do Dia. 

 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 Cidadania, o 

Senhor 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) -  Informo aos Senhores Deputados 

que na sessão ordinária do dia 22 de novembro de 

2016 me prevaleci do prazo regimental para relatar 

o projeto. Como hoje encerra o prazo final desta 
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comissão, passarei a relatá-lo neste momento. 

(Pausa) 

 Senhores membros da Comissão de Defesa 

da Cidadania, antes de relatar o referido projeto, 

faço menção ao episódio ocorrido com os 

jogadores da Chapecoense. Além dos jogadores, 

vinte e uma pessoas estavam naquele voo, entre 

eles, jornalistas, servidores da imprensa que 

também vieram a falecer. É uma pena, ficamos 

tristes  com essa notícia. Mas é importante dizer 

que a ANAC proibiu que esse time pudesse 

contratar um voo no nosso país e tiveram que pegar 

uma viação de outro país para levá-los para 

disputar a primeira final da Copa Sul-Americana. 

Tenho certeza absoluta de que a Chapecoense 

escreveria uma história no futebol brasileiro. 

Portanto, é triste termos que conviver com essa 

situação.  

 Passarei a relatar o Projeto de Lei n.º 

296/2015. O projeto de lei que passo a relatar é 

oriundo do Poder Executivo Estadual e 

regulamenta o regime jurídico das terras devolutas, 

sua arrecadação e a legitimação pelo estado. 

O projeto foi protocolado nesta Casa de 

Leis no dia 13 de julho de 2015, portanto, já no dia 

14 do mesmo mês de 2015 foi solicitada sua 

urgência e teve iniciada sua apreciação pelo 

Plenário no dia 15 de julho de 2015. Naquela 

ocasião, solicitamos também na Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos vista 

da proposição para uma melhor análise.  

Convidamos, então, as entidades 

representativas do campo e realizamos um debate 

acerca do que continha no projeto de lei. Contamos 

com a presença das entidades dos trabalhadores da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura no 

Estado do Espírito Santo - Fetaes; dos Movimentos 

dos Trabalhadores Sem Terra - MST; e do 

Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA. 

Todos afirmaram categoricamente que o projeto 

necessitava de ajustes em sua essência; afirmavam 

entender a necessidade de legitimar o processo de 

propriedade no estado. No entanto, salientavam 

que o projeto continha elementos que não 

correspondiam aos reais interesses do estado e da 

comunidade do campo, principalmente da 

agricultura familiar. Salientavam, também, que o 

projeto iria atender aos grandes proprietários de 

terra do estado, tanto rural como urbana, pessoa 

física e, principalmente, as pessoas jurídicas. Eles 

certificavam que as terras devolutas, dominiais ou 

públicas, desde a Constituição de 1988, tinham 

como norte a arrecadação das mesmas para a 

finalidade da reforma agrária. Na realidade, esse 

era o espírito da Constituinte de 1988 que, através 

do artigo 250 de nossa Constituição, veda ao 

Estado a alienação de terras públicas ou devolutas 

com área igual ou superior a duzentos e cinquenta 

hectares. 

Os movimentos sociais do campo, 

incluindo igrejas, se posicionaram pela correção do 

projeto de lei através de emendas. Naquela ocasião 

travamos uma discussão - eu, juntamente com o 

Senhor Deputado Padre Honório, com a 

intermediação do líder do Governo, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, junto à 

Procuradoria-Geral do Estado com os argumentos 

levantados pelos mandatos, e com as contribuições 

das entidades, os procuradores demonstraram 

sensibilidades quanto às sugestões e, 

imediatamente, o projeto foi baixado de pauta. 

Acreditávamos que o assunto estava 

encerrado. Mas, para nossa surpresa, assim 

também como dos movimentos sociais, mais de um 

ano depois o projeto, com seu inteiro teor, 

novamente volta a ser apresentado para apreciação 

desta Assembléia, sem mudar uma vírgula sequer. 

Realizamos os mesmos procedimentos 

anteriores: solicitamos vista, convidamos as 

organizações do campo e retomamos a conversa 

com a Procuradoria-Geral do Estado - PGE. A 

conclusão a que chegamos é a mesma. Torna-se 

necessária a correção, através de emendas, para o 

aperfeiçoamento da futura lei e evitar prejuízos ao 

estado. 

Solicito muita atenção dos meus nobres 

Pares, pois o assunto é de grande importância para 

a comunidade capixaba. O projeto ora apreciado 

modifica a Lei n.º 9769, de 26 de dezembro de 

2011, que regulamenta o Regime Jurídico das 

Terras Devolutas, sua arrecadação e legitimação 

pelo estado.  

Em vários aspectos apresentados pelo 

Projeto de Lei n.º 296/2015, revela-se atraso, 

retrocesso em face da lei original, isto é, a Lei n.º 

9769, conhecida como a Lei das Terras Devolutas 

e a primeira questão trata-se do preço pago pela 

legitimação das terras. 

O parágrafo único do projeto estabelece 

que: 

 

Paragrafo único. Não cumprindo o 

requisito disposto no inciso I, a 

pessoa jurídica poderá legitimar a 

área requerida, mediante o 

pagamento correspondente a 40% 

(quarenta por cento) do valor de 

mercado da terra nua, atribuído 

por avaliação a cargo do IDAF, 

desde que cumpridos os requisitos 

dos demais incisos.” (NR) 

 

 Ora Senhores Deputados, o preço de 

quarenta por cento da terra nua para pessoa 

jurídica, para legitimar área rural, é muito baixo e 

revela um retrocesso absurdo em face de lei 
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original que estabelece o valor de mercado para a 

legitimação. 

 Um estado que está passando por um ajuste 

fiscal severo, necessitando de recursos, abrir mão 

de um, digamos assim,   ativo a preço 

insignificante, devemos refletir e barrar tal intento. 

Por isso, apresento as seguintes emendas: 

 

Emenda n.º 1, ao Projeto de Lei n.º 

296/2015: 

 

Art. 1.º Fica suprimido do Projeto 

de Lei n.º 296/2015, o parágrafo 

único do art. 13.  

 

Retornando o parágrafo definido na lei 

original, assim redigido o parágrafo único: 

  

Não cumprido o requisito disposto 

no inciso I, a pessoa jurídica 

poderá adquirir a área cuja 

legitimação requereu, mediante o 

pagamento do valor de mercado 

atribuído por avaliação a cargo do 

Idaf, desde que cumpridos os 

requisitos dos demais incisos. 

 

O mesmo ocorre com o art. 23, que trata da 

legitimação das terras devolutas urbanas. O preço a 

ser pago é também de quarenta por cento do valor 

de mercado da terra nua. 

Aqui também apresento uma emenda para 

suprimir o parágrafo único, do art. 23. 

 

Emenda n.º 2: 

 

Art. 1.º Fica suprimido do Projeto 

de Lei n.º 296/2015, o parágrafo 

único do art. 23. 

 

Ficando, então, mantido o parágrafo único 

do texto original da lei, assim redigido: 

 

Parágrafo único. Não cumprido o 

requisito disposto no inciso I, a 

pessoa jurídica poderá adquirir a 

área cuja legitimação foi 

requerida, mediante o pagamento 

do valor de mercado atribuído por 

avaliação a cargo do Idaf, desde 

que cumpridos os requisitos dos 

demais incisos. 

 

Outra emenda para a qual solicito o apoio 

dos pares é a Emenda n.º 3, em que fica 

acrescentado ao inciso I, do art. 13, o seguinte: 

 

I - ... Cooperativas de produção da 

agricultura familiar e cooperativas 

da economia solidária. 

 

Preservando o espírito dos constituintes de 

88, apresento também a seguinte emenda: 

 

Emenda n.º 4: 

Fica acrescentado mais um 

parágrafo ao art. 20, do Projeto de 

Lei n.º 296/2015, renumerando-se 

os demais, com a seguinte redação: 

 

§ 2.º O limite que ultrapassar  a 

área definida no caput do art. 20 

fica retido pelo Estado para fins 

da reforma agrária. 

 

Torna-se necessária a emenda, pois o art. 

5.º do projeto estabelece que caso não conclua o 

procedimento discriminatório o Estado arrecadará 

essas terras, mas não define a sua destinação. 

 

Emenda n.º 5: 

 

Art. 1.º Fica acrescentado mais um  

parágrafo  ao art. 13, 

renumerando-se os demais,  com o 

seguinte teor: 

 

§ 1.º... 

§ 2.º As pessoas jurídicas referidas 

no inciso I do caput do artigo não 

poderão ter vínculo de natureza 

societária com pessoas físicas ou 

jurídicas que venham a ter ou já 

tenham legitimados em nome 

próprio áreas iguais ou superiores 

a duzentos e cinquenta hectares, de 

forma a respeitar os limites 

estabelecidos pela Constituição 

Estadual. 

 

Emenda n.º 6: 

 

Art. 1.º Suprima-se o art. 2.º do 

Projeto de Lei n.º 296/2015. 

 

Trata-se da garantia da gratuidade do 

registro do título de legitimação de posse, 

observando na lei original, Lei n.º 9.769, retirado 

pelo projeto apresentado aqui pelo Governo. 

 

Emenda n.º 7: 

 

Art. 1.º O parágrafo único do art. 

20 passa a ter a seguinte redação. 

 

Parágrafo único. Não será 
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permitida a legitimação de áreas 

superiores a duzentos e cinquenta 

hectares em processos únicos, 

ainda que seja ocupada em 

condomínio por posseiros, 

familiares ou não, sendo 

necessária, nesse caso, a 

vinculação de processos individuais 

em que cada requerente cumpra a 

observância de todos os requisitos 

impostos pela presente lei. 

 Nobres Senhores Deputados, como foi dito, 

é importante que tenhamos a compreensão da 

importância de regulamentar e fazer algumas 

alterações na lei original, mas também precisamos 

ter muito cuidado porque, às vezes, pensamos estar 

ajudando o pequeno trabalhador rural, mas estamos 

privilegiando outros, principalmente as pessoas 

que têm um poder aquisitivo maior. 

 O que mais me chama a atenção é que para 

essas pessoas, principalmente pessoas jurídicas, 

esta lei está dando um privilégio maior, quando a 

pessoa jurídica pode legitimar sua terra com 

quarenta por cento do valor da terra nua. Isso, para 

mim, é muito preocupante porque a pessoa 

jurídica, com certeza, usufruiu desse terreno que 

não lhe pertence por muito e agora querem 

legitimar - e legitimarão - com um valor muito 

menor do que de fato vale o terreno. 

 Mais agravante ainda é quando discutimos 

o mesmo teor para áreas urbanas em terras 

devolutas, em terras ocupadas por pessoa jurídica 

também. Eles também poderão legitimar sua terra 

por quarenta por cento do valor. Isso é muito 

preocupante e, por isso, pedimos aos nobres 

Senhores Deputados que acatem nossa emenda. 

Tenho certeza que acatando nossas emendas, 

tiraremos essas dúvidas e tornaremos a lei mais 

aplicável e favoreceremos, de certa forma, quem 

mais precisa.  

 O projeto de lei apresentado pede a 

supressão do art. 29, que dá gratuidade para 

legitimação. É o único artigo que daria, de certa 

forma, privilégios àquelas pessoas que não têm 

condições de pagar para terem suas terras 

legitimadas. Ao retirar esse artigo, fica com muita 

dificuldade. Portanto, pedimos que acatem essas 

emendas. 

 Nosso parecer é pela aprovação, mas com a 

inclusão dessas emendas. (Muito bem!) (Pausa) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Com o relator.  

 

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

relator.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa 

da Cidadania, com inclusão das emendas.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à 

Comissão de Infraestrutura, para que esta ofereça 

parecer oral ao projeto, o Senhor Deputado Edson 

Magalhães. (Pausa) 

Na sua ausência e na ausência do vice-

presidente Marcelo Santos, convoco o Senhor 

Deputado Doutor Hércules a assumir a presidência 

da Comissão de Infraestrutura. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - PMDB) - Convoco a 

Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 

Gildevan Fernandes e Sergio Majeski. 

Há quorum. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Projeto de Lei n.º 296/2015, que dá nova 

redação ao dispositivo da Lei n.º 9.769/2011, 

regulamentando o regime jurídico das terras 

devolutas, sua arrecadação e legitimação pelo 

Estado. 

Relatamos pela sua aprovação, com as 

emendas apresentadas pelo presidente da Comissão 

de Cidadania, o Senhor Deputado Nunes. (Muito 

bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Com o relator. 

 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade, 

com emendas, pela Comissão de Infraestrutura.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à 

Comissão de Agricultura, para que esta ofereça 

parecer oral ao projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Convoco a Comissão 

de Agricultura, Senhores Deputados Eliana 

Dadalto, Raquel Lessa, Erick Musso e Nunes. 

(Pausa) 

Há quorum. 

Avoco a matéria para relatar e me 

prevaleço do prazo regimental para analisar melhor 

a matéria, analisar as emendas, tendo em vista que 

a Comissão de Agricultura é a comissão de mérito 

e, assim, precisamos embasar melhor essa matéria 

para oferecer parecer. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - É regimental. 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Comunico, com 

muito carinho, a presença, hoje, nesta Casa, dos 

senhores Márcio Ronei e Arles Miranda. Márcio 

Ronei é presidente do Consel, Conselho Interativo 

de Segurança Pública de Linhares, e está aqui com 

o Arles Miranda, também membro, lutador nas 

questões de Segurança do município de Linhares. 

Agradecemos as presenças. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - 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. Na Comissão de Justiça o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 29/11/2016. (Prazo até o dia 

06/12/2016).  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor) 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Convoco a Comissão 

de Justiça. (Pausa) 

Há quorum. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes para relatar o projeto. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB - Sem revisão do orador) - O projeto de 

Lei n.º 332/2016, de autoria do Senhor Deputado 

Luiz Durão, dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

restaurantes, mercados, supermercados, 

hipermercados e mercados populares poderem 

proceder à redistribuição de alimentos excedentes, 

no âmbito do estado do Espírito Santo. 

Nosso parecer é pela constitucionalidade e 

legalidade da matéria. (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 JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

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 - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - 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 os 

membros da Comissão de Assistência Social. 

(Pausa) 

Há quorum. 

 Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

O Projeto de Lei n.º 332/2016, de autoria 

do Senhor Deputado Luiz Durão, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os restaurantes, mercados, 

supermercados, hipermercados e mercados 

populares poderem proceder à redistribuição de 

alimentos excedentes, no âmbito do estado do 

Espírito Santo. 

Relato pela aprovação do projeto. (Muito 

bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
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Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com a relatora. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com a 

relatora. 

 

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 - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à 

Comissão de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Convoco os membros 

da Comissão de Finanças, os Senhores Deputados 

Dary Pagung (ausente), Euclério Sampaio 

(ausente), Raquel Lessa; Edson Magalhães 

(ausente), Hudson Leal (ausente), Freitas (ausente), 

Erick Musso (presente) e Bruno Lamas... 

Senhor Presidente, somente três Senhores 

Deputados da Comissão de Finanças estão 

presentes, portanto, não há quorum para 

deliberação da matéria.  

 Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Em discussão o Projeto de 

Lei n.º 332/2016. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria. 

 

 O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - 

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

verificação de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) -  É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados presentes 

que registrem presença nos terminais eletrônicos. 

(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam 

à chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Eliana Dadalto, 

Euclério Sampaio, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Hudson Leal, Luiz Durão, 

Marcelo Santos, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur e Raquel Lessa) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Cacau 

Lorenzoni, Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Janete de Sá, Sandro Locutor, 

Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) -  Registraram presença nove 

Senhores Deputados. 

Não havendo quorum para manutenção da 

sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, solene, hoje, 

às 19h, conforme requerimento do Senhor 

Deputado Hudson Leal, aprovado em Plenário, em 

homenagem ao Dia da Guarda Municipal, para 

qual designo Expediente o que ocorrer e comunico 

que haverá sessão solene, dia 2 de dezembro de 

2016, às 15h, conforme requerimento do Senhor 

Deputado Nunes, aprovado em Plenário, em 

homenagem ao Dia do Advogado Criminalista; 

sessão especial, dia 2 de dezembro de 2016, às 

19h, conforme requerimento da Mesa Diretora, 

aprovado em Plenário, para debater sobre a 

Importância do Para-atletismo e a Queda da 

Barreira Latitudinal; e sessão ordinária dia 5 de 

dezembro de 2016, às 15h, cuja Ordem do Dia é a 

seguinte: discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei n.º 252/2016; votação da 

redação final do Projeto de Lei n.º 345/2015; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 296/2015; discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

08/2016; discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 254/2015; discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Resolução 

n.º 35/2016; discussão, nos termos artigo 81, § 3.º 

do Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os  

229/2015 e 449/2015; 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; discussão única, do 
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Projeto de Resolução n.º 59/2015; 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.º 

64/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Resolução n.os 15/2016 e 

30/2016; discussão prévia dos Projetos de Lei n.os 

159/2015 e 193/2015; discussão prévia da Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 08/2016; discussão 

prévia dos Projetos de Lei n.os 33/2016, 242/2016, 

263/2016, 282/2016, 284/2016 e 286/2016; 

discussão prévia do Projeto de Resolução n.º 

27/2016; e discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 328/2016. 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dez horas e trinta 

e dois minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Guerino Zanon, Luzia 

Toledo e Marcos Bruno. 
 

 

QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

SOLENE, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 

DE NOVEMBRO DE 2016.  

   

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO HUDSON 

LEAL OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, Senhor 

Deputado, autoridades presentes e telespectadores da 

TV Ales, boa-noite. É com satisfação que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

recebe todos para a sessão solene em homenagem ao 

Dia Nacional da Guarda Municipal.  

  O guarda municipal simboliza a segurança 

pública nos municípios. Sua função é de extrema 

importância para zelar pelo bem-estar dos cidadãos e 

pela segurança patrimonial, ao executar policiamento 

administrativo ostensivo. O profissional deve ser 

capacitado para exercer as atividades com civilidade, 

boas relações e cortesia, respeitando, acima de tudo, 

o cidadão. Também deve ser, principalmente, honesto 

e levar consigo a honra pelo município com bravura e 

coragem. 

O guarda municipal é um profissional de 

confiança e deve estar atento a todo tempo com os 

acontecimentos no município. Precisa conhecer bem 

o local de trabalho e como funciona o dia a dia da 

cidade, atuando em caráter preventivo de modo a 

identificar e coibir qualquer ação suspeita ou 

delituosa. A vigilância do guarda municipal pode ser 

realizada em escolas, em hospitais e em prédios 

públicos municipais, como prefeituras e câmaras dos 

vereadores. 

É convidado à Mesa o Senhor Deputado 

Hudson Leal, proponente desta sessão, que fará a 

abertura dos trabalhos, conforme é regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e procederei à leitura de um versículo da 

Bíblia. Em respeito à palavra, fiquemos todos de pé. 

 

(O Senhor Deputado Hudson Leal 

lê Provérbios, 10:9)  
 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Dispenso a leitura da ata da sessão anterior. 

Informo a todos que esta sessão é solene, em 

homenagem ao Dia Nacional da Guarda Municipal, 

conforme requerimento de minha autoria, aprovado 

em Plenário. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convidado para compor a Mesa 

o coronel Fronzio Calheira Mota, secretário de 

Segurança Urbana de Vitória; o coronel Antônio 

Carlos Barbosa Coutinho, da Polícia Militar; o 

coronel Reginaldo Santos Silva, secretário em 

exercício de Defesa Social do Município de Serra; o 

senhor Marcos do Val, empresário e instrutor 

especialista em treinamento Swat; o capitão Carlos 

Palaoro, gerente municipal da Guarda Municipal de 

Anchieta; o senhor Enio de Souza Kalic, 

representando Romário Viana Pereira, presidente 

Sindicato dos Guardas Municipais do Espírito Santo; 

Waldomiro Montebeller, guarda municipal e 

vereador eleito por Vila Velha, representando 

todos os guardas municipais à Mesa. (Palmas)   

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Composta a Mesa, convido 

todos para, de pé, ouvirmos a execução do Hino 
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Nacional e a do Espírito Santo. (Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Podem se assentar. 

Esse vídeo, em que o Hino do Espírito 

Santo é interpretado pela cantora Liliajane 

Mallmann, foi feito pelo Governo do Estado do 

Espírito Santo para mostrar as belezas de nosso 

estado.  

 Convido para compor a Mesa, 

representando o Sindicato das Guardas Civis 

Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito 

do Estado do Espírito Santo, o guarda municipal 

Eromildo Cruz. (Pausa)  

 

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 

palavra o Senhor Deputado Hudson Leal, 

proponente desta sessão. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (HUDSON 

LEAL - PTN - Sem revisão do orador) - Boa-

noite a todos e a todas! Cumprimento o secretário 

de Segurança Urbana de Vitória, coronel Fronzio 

Calheira Mota, obrigado pela presença; o coronel 

Antônio Carlos Barbosa Coutinho, da Polícia 

Militar; o secretário em exercício de Defesa Social, 

do município de Serra, coronel Reginaldo Santos 

Silva, obrigado pela presença; o instrutor e 

especialista em treinamentos da Swat, meu amigo, 

Marcos do Val, obrigado pela presença; o gerente 

municipal da Guarda Municipal de Anchieta, 

capitão Carlos Palaoro, obrigado pela presença; o 

representante do Sindicato das Guardas Municipais 

do estado do Espírito Santo, Enio de Souza Kalic; 

o vereador eleito pelo município de Vila Velha, 

representando o Poder Legislativo de todo o estado 

do Espírito Santo, meu amigo, Waldomiro 

Montebeller, Mirinho Montebelle; meu amigo, 

Eromildo Cruz; e todos os presentes. 

 Gostei da interpretação do Hino do Espírito 

Santo. Parabéns pela escolha. Estava falando com 

o coronel que a música estava diferente e que, 

talvez, pudessem ter errado, mas foi muito bonito. 

Parabéns! 

 Alegra-me a oportunidade de prestar esta 

homenagem aos guardas municipais, seus agentes 

de trânsito e comunitários de segurança pelo seu 

grandioso dia, comemorado no dia 10 de outubro, 

mas que está sendo comemorada hoje por falta de 

espaço na agenda da Assembleia, que é muito 

concorrida. Tentei fazer no dia 10, mas não 

consegui. E mais uma vez peço desculpa a vocês. 

Gostaria de fazer dia dez, inclusive conversei com 

Mirinho, que queria que fosse comemorado no dia 

10, e com algumas pessoas de Vila Velha, mas não 

deu. Desculpem-me! 

 Vocês são heróis que prezam pela nossa 

segurança e bem-estar. Vocês, homem e mulher, 

com muita dedicação e disciplina na sua missão de 

defender a sociedade, garantem a lei e a ordem, 

contribuindo para que cada cidadão espírito-

santense se sinta mais seguro e protegido.  

A Guarda Civil Municipal é muito 

requisitada para cumprir papéis importantes na 

construção da cidadania, ainda tão frágil. Estamos 

passando por momento crítico no país; a pobreza, a 

falta de trabalho... Só de desempregados são onze 

milhões; em condições de subemprego, mais seis 

milhões; e que desistiram de procurar emprego, 

oito milhões.  

Os sem-teto, as desigualdades e os altos 

índices de violência fazem com que a vida nas 

grandes cidades e também nas pequenas, seja 

muito complexa. Por isso entendemos que as ações 

de segurança pública e a organização do trânsito 

devem se articular com ações de justiça e 

principalmente, educacional, para melhorar a vida 

e o convívio entre as pessoas.  

Não é só isso, o dia a dia das cidades, das 

ruas, as tarefas de vigilância e proteção exigem 

muito da guarda municipal. Então, entendemos que 

é muito importante também cuidar da própria 

guarda. Sabemos da questão salarial, que ainda não 

é a desejada pelos senhores, mas tenho certeza de 

que um dia vamos alcançar os melhores patamares 

de salário.  

Temos muitos desafios pela frente. 

Devemos pensar, primordialmente, na diminuição 

de confrontos entre a população e a Guarda 

Municipal que, muitas vezes, é mal interpretada 

por querer somente cumprir o que determina a lei.  

Sabemos que o cidadão não aceita ser 

chamado à atenção; isso é coisa de brasileiro. Mas, 

tenho certeza de que neste século XXI vamos 

mudar. Além disso, temos como avançar em uma 

cultura institucional da segurança pública, como 

cidadania, auxílio nas tarefas cuidadoras e na 

parceria com o cidadão que auxilia nas tarefas 

funcionais da cidade. Só assim teremos 

corporações próximas da sociedade; que as pessoas 

não tenham medo da guarda e que a queiram por 

perto.  Temos que trabalhar e trazer a população 

para perto da Guarda Municipal. Com isso, 

estaremos construindo o passo para o amanhã. 

Precisamos conferir mais dignidade aos guardas 

municipais, fortalecer quem exerce papel 

fundamental dentro da renovação de cada cidade 

do Espírito Santo.  

Vamos seguir em frente com o olhar 
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voltado para o horizonte, firmes em nossas 

convicções de que as cidades podem se renovar 

com capacidade de superar os lastimáveis e 

aterradores índices de violência urbana que, 

atualmente, nos aflige. Sabemos que o Espírito 

Santo melhorou um pouco no índice de 

homicídios, mas temos que avançar muito mais; e 

os senhores fazem parte também, contribuíram 

muito com esta diminuição.  

A Guarda Municipal pode contar com esta 

Casa de Leis quando precisar usar a tribuna 

popular. A TV Ales chega em quase todos os 

municípios do Espírito Santo; a noventa e cinco 

por centos dos municípios. Então, os senhores 

podem usar esta Casa de Leis que é dos senhores. 

A todos uma boa noite e o meu muito obrigado. 

(Muito bem!) (Palmas)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 

palavra o senhor Marcos do Val, empresário, 

instrutor e especialista em treinamentos da Swat.  

 

O SR. MARCOS DO VAL - (Sem 

revisão do orador) - Boa noite a todos. Boa noite 

Senhor Deputado Hudson Leal e obrigado pelo 

convite. Agradeço também às autoridades da Mesa. 

Muitos sabem que trabalho com a polícia 

americana há dezesseis anos, mas poucos sabem 

que se trata de uma polícia municipal, hoje 

considerada uma das melhores polícias do mundo. 

A Swat integra esta polícia municipal. 

Nestes dezesseis anos percebi que o que a 

tem realmente feito ser referência, uma das 

melhores polícias do mundo, é a capacitação, o 

treinamento constante. Venho acompanhando o 

crescimento da guarda municipal no Brasil, 

especialmente aqui no Espírito Santo, e uma coisa 

que tem me chamado atenção é essa sede por 

conhecimento que vocês têm. Infelizmente o 

Estado, o município, as autoridades não investem 

em treinamento como deveriam investir, porque 

não acaba se mostrando para a sociedade o 

resultado, então acabam investindo em outros 

meios, mas percebemos que é só pelo treinamento 

que conseguimos nos tornar uma referência e dar a 

segurança que a sociedade tanto pede. 

Vocês estão de parabéns, porque muitos 

têm buscado a nós, que somos um centro de 

treinamento, com recursos próprios. Não estão 

esperando só o desejo político, mas estão indo 

buscar com recursos próprios para se capacitar, 

para ser melhor, para prestar um serviço ainda 

melhor para o seu município. 

Agradeço as autoridades presentes que 

estão fazendo a diferença na instituição de vocês, 

se estão aqui é porque são referências nisso. Em 

especial ao Palaoro, pessoa que admiramos muito 

na carreira policial militar e hoje está fazendo esse 

trabalho sensacional, ao coronel também, na 

Guarda Municipal de Vitória, e a tantos outros 

fazendo a diferença e dando essa segurança que a 

sociedade capixaba precisa. 

As minhas redes sociais hoje têm feito um 

trabalho muito intenso de aproximar a sociedade 

com o trabalho de vocês, seja da polícia, seja da 

guarda municipal, para todo o mundo que trabalha 

na área de segurança. Hoje, estamos atingindo 

quase cento e cinquenta milhões de pessoas que 

estão vendo o trabalho positivo de vocês e 

começaram a admirar. Antes só tinham críticas. 

Tivemos um caso recente no programa da 

Fátima Bernardes com o qual a sociedade brasileira 

se comoveu e foi em apoio às instituições policiais. 

Quando falo instituições policiais os senhores estão 

inclusos, porque representam a segurança pública, 

e todo o mundo foi em defesa de vocês. Vi de 

forma extremamente positiva essa comoção nas 

redes sociais, clamando por vocês.  

Estou vendo que a guarda municipal 

brasileira, a do Espírito Santo, está fazendo jus a 

esse respeito, a essa credibilidade. Só tenho 

escutado elogios. Hoje mesmo postei um vídeo em 

que um policial militar, em São Paulo, foi ferido a 

bala e quem o socorreu e o levou ao pronto-socorro 

foi uma guarda municipal. E, no caminho para o 

hospital, a Polícia Militar agradeceu à guarda 

municipal por ter feito esse socorro à Polícia 

Militar. Está faltando essa integração das 

instituições de segurança pública, desviar um 

pouquinho dessa vaidade que têm as instituições: 

Porque é isso, é aquilo...  

A única crítica que faço no trabalho da 

segurança pública seja brasileira, ou no Estado, é 

para acabarmos com essas vaidades dentro das 

instituições. Existe a força do bem contra a força 

do mal. Vai desde o vigilante daquela mercearia 

até o policial federal que está lá prendendo os 

maiores políticos do Brasil. Todos trabalham para 

a força do bem. Então, temos que estar unidos. É 

isso que quero passar para vocês, a união. Vamos 

deixar a vaidade de lado, vamos deixar a 

hierarquia, sobrepor a nossa simplicidade e 

entender que temos que estar juntos, porque a 

guerra lá fora não está fácil.  

Como todos sabem, o maior número de 

mortes na área da segurança pública acontece aqui 

no Brasil. Então, espero nunca ter o desprazer de ir 

a um velório de um de vocês. 

Parabéns à família por incentivar o trabalho 

dos seus entes queridos para que possam prestar 

esse serviço para a sociedade. 

Meus agradecimentos e a minha admiração 

a todos vocês, guardas municipais, que estão 

representando suas instituições nesta sessão.  

Obrigado. (Muito bem!) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento ouviremos a 

saudação do coronel Fronzio Calheira Mota, 

secretário de Segurança Pública de Vitória, que 

representa todos os secretários dos municípios aqui 

presentes. 

 

O SR. FRONZIO CALHEIRA MOTA - 

(Sem revisão do orador) - Boa noite a todos! 

Quero cumprimentar e agradecer ao Senhor 

Deputado Hudson Leal por ter proposto esta sessão 

em homenagem aos valorosos profissionais das 

guardas municipais que atuam no Espírito Santo. 

Trabalho diariamente com esses 

profissionais, deputado, e vejo que todos se 

empenham em diversas funções, tanto missões 

relacionadas à segurança como também à fluidez e 

à fiscalização do trânsito, que é outra grande 

missão que as guardas municipais desempenham 

no país. Além disso, temos também a 

responsabilidade pelo videomonitoramento, outra 

ferramenta importantíssima na segurança pública. 

Então, eu colocaria esse apoio para a segurança 

pública em si, o controle e a fiscalização do 

trânsito, ajudando tanto a um quanto a outro, e o 

videomonitoramento, que atua tanto para ajudar na 

fluidez do trânsito, seja identificando acidentes ou 

algum tipo de problema viário, e acionando os 

mecanismos públicos para solucioná-lo, quanto 

para mitigar a questão da impunidade. O 

videomonitoramento impede que crimes fiquem 

insolúveis, e isso também ajuda bastante na 

questão da segurança pública.  

 Procuramos estabelecer parcerias com as 

instituições, porque a Polícia Militar sozinha não 

consegue fazer tudo que é necessário, bem como a 

Polícia Civil e a Polícia Federal. As instituições de 

maneira geral precisam se unir para dar resultados 

concretos para a sociedade, que é o que ela espera. 

Felizmente verificamos isso no Estado do Espírito 

Santo. Estamos indo para o sétimo ano de queda 

consistente de homicídios no nosso estado, 

enquanto em outros estados da federação vemos 

aumento dos índices de homicídios. E, no Espírito 

Santo, felizmente, estamos saindo de um período 

de barbárie e indo para um momento mais 

civilizado.  

No município de Vitória, que cito como 

exemplo porque é onde atuo, em 2014, foram 

registrados cento e trinta e um homicídios. No ano 

passado foram setenta e quatro homicídios, 

representando uma queda de quarenta e quatro por 

cento. Em 2016, até hoje, foram registrados em 

Vitória quarenta e oito homicídios, representando 

uma queda de mais vinte e cinco por cento. Por 

isso, em 2014, há menos de dois anos, saímos de 

cento e trinta homicídios e, com certeza, 

fecharemos o ano de 2016 com menos de sessenta 

homicídios. Isso merece ser estudado pelas 

academias porque é algo de muita relevância, 

inclusive estatística, e isso é devido à integração 

das instituições.  

 Temos nos reunido continuamente com o 

comandante do 1.º Batalhão, com o delegado de 

homicídios de Vitória e com integrantes da nossa 

Guarda Municipal. Essa integração das instituições 

é que leva a resultados que a sociedade espera. A 

sociedade espera isso. E é isso que, como o senhor 

Marcos do Val falou, a sociedade está enxergando, 

pois essas instituições, uma vez integradas, trazem 

resultados que a sociedade espera. É por isso que 

quando acontece um ato como aquele que vimos 

naquele programa, a sociedade em peso cai em 

apoio às instituições e aos profissionais que 

trabalham na segurança.  

 Gostaria, em nome do prefeito Luciano 

Rezende, de homenagear todos presentes nesta 

sessão, os profissionais - homens e mulheres - que 

atuam nessa difícil missão. Dizer que não só o 

município de Vitória, mas todos os municípios dos 

estados têm passado por sérios problemas 

financeiros que, acreditamos, serão superados, o 

que permitirá a valorização dos profissionais, que 

com certeza merecem.  

  Mais uma vez deixo os agradecimentos aos 

profissionais e ao Senhor Deputado Hudson Leal 

por esse reconhecimento. O profissional também 

quer reconhecimento, quer ser reconhecido pela 

sociedade, e esta Casa, que ecoa toda a voz da 

sociedade, é o melhor espaço para externarmos o 

reconhecimento da sociedade capixaba a esse 

profissional que é o agente das guardas municipais 

do nosso estado.  

Muito obrigado e boa noite! (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de grande importância 

nesta sessão, neste momento o Senhor Deputado 

Hudson Leal procederá à entrega das homenagens.  

S. Ex.ª convida também os secretários ou 

representantes dos municípios para que, quando o 

guarda for homenageado, o secretário ou o 

representante acompanhe a homenagem.  

Convido o senhor Jobson Meirelles de 

Abreu, guarda municipal de Vila Velha, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do subtenente Fortunato. (Pausa) 

 O nosso Gentileza é conhecido por todos 

na internet e no programa Encontro, com a Fátima 

Bernardes. 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Marcos de 
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Souza Ferreira, guarda municipal de Vila Velha, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Carlos 

Raynaud Biluca, guarda municipal de Vila Velha, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Gelcimario 

Norata da Silva, guarda municipal de Vila Velha, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Elisângela 

Fraga de Oliveira da Silva, guarda municipal de 

Vila Velha, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Patrick da 

Silva Oliveira, guarda municipal de Vila Velha, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal.  

Convido também o Coronel Nilo, pai do 

homenageado, para acompanhar a homenagem. 

(Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Adeir 

Cardoso dos Santos, guarda municipal de Vila 

Velha, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Waldomiro 

Montebeller, guarda municipal de Vila Velha e 

vereador eleito pelo município de Vila Velha, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Felipe 

Siniscalchi Pacheco, guarda municipal da Serra, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal.  

Convido o Coronel Reginaldo Santos Silva 

para acompanhar a homenagem. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Claudecir 

Bazilio da Silva, guarda municipal de Vila Velha, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Eromildo 

Cruz, guarda municipal de Vitória, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota, da 

subsecretária Luciana Fiorin e Silva e do senhor 

José Roberto Ramalhete Pereira da Silva. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Márcio 

Roberto de Souza Ferreira, guarda municipal de 

Vila Velha, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal e do secretário 

Fronzio Calheira Mota. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Fábio 

Barcellos, guarda municipal de Vila Velha, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do secretário Fronzio Calheira 

Mota. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
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SARKIS FILHO) - Convido o senhor José Roberto 

Ramalhete Pereira da Silva, guarda municipal de 

Vitória, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal e do secretário 

Fronzio Calheira Mota. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Edvandro 

Sipolatti Esguersoni, guarda municipal de Vitória, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal e do secretário Fronzio 

Calheira Mota. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Fábio Junior 

Calegari, guarda municipal de Vitória, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal e do secretário Fronzio Calheira Mota. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Geislaine Pio 

Ferreira, guarda municipal de Vitória, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal e do secretário Fronzio Calheira Mota. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Valter 

Siqueira, guarda municipal de Vila Velha, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do subtenente Angelo Rodrigues dos 

Santos Fortunato. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Emmanuel 

Vidotto Miotto, guarda municipal de Vitória, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do secretário Fronzio Calheira Mota. 

(Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Lucenildo 

Pratis Tavares, guarda municipal de Vitória, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do secretário Fronzio Calheira Mota. 

(Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Julio César 

Correia, guarda municipal de Vitória, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e do 

subsecretário Edvandro Sipolatti Esguersoni. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Teresa Maria 

Da Silva Neitzel, guarda municipal de Vitória, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e 

do subsecretário Edvandro Sipolatti Esguersoni. 

(Pausa) 

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Patrícia 

Pontes Buzim Venâncio, guarda municipal de 

Vitória, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal, do secretário Fronzio 

Calheira Mota e do subsecretário Edvandro Sipolatti 

Esguersoni. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o capitão Carlos 

Palaoro para, junto ao Deputado Hudson Leal, 

proceder à entrega aos homenageados do município 

de Anchieta. 

Convido o senhor Tiago Spanhol Fernandes, 

guarda municipal de Anchieta, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal e do capitão Carlos Palaoro. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Heliomar 

Viana Farias, guarda municipal de Anchieta, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do capitão Carlos Palaoro. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Darly Muller, 

guarda municipal de Anchieta, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal e do capitão Carlos Palaoro. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Marcelo da 

Silva Perozini, gerente da guarda municipal de 

Vitória, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal, do secretário Fronzio 

Calheira Mota e do subsecretário Edvandro Sipolatti 

Esguersoni. 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Allan Patrick 

dos Santos Prati, guarda municipal de Vitória, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e 

do subsecretário Edvandro Sipolatti Esguersoni. 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Fabrício 

Gonçalves de Jesus, guarda municipal de Vitória, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal, do secretário Fronzio 

Calheira Mota e do subsecretário Edvandro Sipolatti 

Esguersoni. 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Marcelo Luiz 

Francisco, guarda municipal de Vitória, para receber 

o certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e do 

subsecretário Edvandro Sipolatti Esguersoni. 
 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Luciano 

Negrelli de Souza, guarda municipal da Serra, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do coronel Reginaldo Santos Silva. 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Valdeir 

Freitas Silva, guarda municipal da Serra, para receber 

o certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal e do coronel Reginaldo Santos Silva. 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Milton Moura 

da Silva Junior, guarda municipal de Serra, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do coronel Reginaldo Santos Silva. 

(Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Jaqueline de 

Souza Fonseca, guarda municipal de Serra, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal e do coronel Reginaldo Santos Silva. 

(Pausa)  

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Agradecemos ao coronel 

Reginaldo Santos Silva. 

Convido o senhor Amarildo Sebastião da 

Costa, guarda municipal de Vitória, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e do 

subsecretário Edvandro Sipolatti Esguersoni. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Wander 

Sebastião da Silva, guarda municipal de Vitória, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e 

do subsecretário Edvandro Sipolatti Esguersoni. 

(Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Samantha 

Berger Gomes de Souza, guarda municipal de 

Vitória, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal, do secretário Fronzio 

Calheira Mota e do subsecretário Edvandro Sipolatti 

Esguersoni. (Pausa)  

 

 (A homenageada recebe o 

certificado)  
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Claudio 

Veronez Alves, guarda municipal de Vitória, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal, do secretário Fronzio Calheira Mota e 

do senhor subsecretário Edvandro Sipolatti 

Esguersoni. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Amanda 

Senna Alencar, guarda municipal de Cariacica, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Monique de 

Castro Ramos, guarda municipal de Cariacica, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Edmir dos 

Santos, guarda municipal de Linhares, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Orli do 

Nascimento, guarda municipal de São Mateus, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Renilda 

Alves de Oliveira, guarda municipal de Linhares, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Wildemarcos 

dos Santos Reis, guarda municipal de Linhares, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Joelson 

Caetano, guarda municipal de São Mateus, para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Celso 

Emiliano da Rosa, guarda municipal de São Mateus, 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Angelo 

Rodrigues dos Santos Fortunato, guarda municipal de 

Vila Velha, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Hudson Leal e do senhor 

Waldomiro Montebeller. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Feitas as homenagens, neste 

momento, é convidado a fazer uso da palavra em 

nome de todos os homenageados desta noite o guarda 

municipal de Vitória e vice-presidente do Sigmates, 

Eromildo Cruz.  

   
O SR. EROMILDO CRUZ - (Sem revisão 

do orador) - Boa noite a todos! Inicialmente, peço 

desculpas, porque na noite de hoje sofri uma 

intervenção cirúrgica na boca, na gengiva, e a dicção, 

que já não é muito boa, está mais comprometida por 

isso. 

Mas, algumas palavras de agradecimentos eu 

gostaria de proferir, por essas homenagens feitas na 

noite de hoje. Homenagens ao Mirim, vereador eleito 

por Vila Velha; homenagens merecidas, homenagens 

que cada um dos nossos companheiros que hoje 

receberam esse certificado, com certeza, merecem, 

porque executam com dificuldade seu trabalho, mas 

não medem essas dificuldades. Quer dizer, 

desenvolvem essas atividades, desenvolvem seu 

ofício com pendor, com vontade de defender a 

segurança em todos os municípios do Espírito Santo. 

Aproveito este momento para citar algumas 

pessoas com as quais convivemos - peço desde logo 

desculpas, porque não conseguirei citar todos -, mas 

cito os companheiros de Vitória principalmente, que 

atuam conosco na Guarda Municipal: em especial 
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nosso secretário Fronzio Calheira Mota; nosso 

comandante Edvandro Sipolatti Esguersoni; nosso 

querido amigo particular desde a infância, o Mirim - 

graças a Deus o elegemos, isso é bom para as guardas 

municipais -; companheiro Marcelo da Silva 

Perozini, nosso comandante; e o Marcos do Val, que 

falou sobre o processo de municipalização, que é 

natural nos Estados Unidos e, aos poucos está 

acontecendo aqui no Estado do Espírito Santo e no 

Brasil. É natural que deva ser dessa maneira. É 

natural que a segurança seja municipalizada, porque, 

Senhor Deputado Hudson Leal, o cidadão está no 

município. 

Portanto, Deputado, quando V. Ex.ª convoca 

nesta data, nesta noite, os guardas para serem 

homenageados é um reconhecimento pelo trabalho 

executado, e da necessidade, efetivamente, de que a 

segurança seja municipalizada, de que esse processo 

de municipalização deva crescer. Sabemos que ainda 

está muito embrionária, muito no início.  

De fato, precisamos da Assembleia 

Legislativa; precisamos do apoio e do olhar atento da 

Assembleia Legislativa para a municipalização, que é 

importante. As guardas atuam num nicho da 

segurança muito importante. As guardas têm muita 

importância. Esse trabalho de municipalização da 

segurança deve de fato crescer. Deve de fato se 

expandir. Sabemos que os nossos colegas hoje estão 

trabalhando, e muito de nós ainda está efetuando 

prisão, ainda está executando aquele trabalho de 

mediação nas relações de conflito e, às vezes, 

efetivamente prendendo a beliscão. Às vezes os 

colegas ainda não têm condição de executar sua 

tarefa, e as guardas municipais precisam ser dotadas 

do devido aparato para executarem bem seu trabalho. 

E é nesse sentido que precisamos caminhar.  

Ao mesmo tempo em que subimos a esta 

tribuna para agradecer à Assembleia Legislativa, para 

agradecer ao Senhor Deputado Hudson Leal a 

homenagem, queremos também pedir a S. Ex.ª que 

continue apoiando as guardas municipais.  

Tenho conversado com o Senhor Deputado 

Hudson Leal sobre essa questão e S. Ex.ª tem falado 

disso na sua sensibilidade, do seu olhar sobre a 

segurança e da necessidade de apoiar as guardas 

municipais. Precisamos desse apoio, precisamos que 

as guardas sejam dotadas de condição para 

executarem com dignidade seu trabalho. Na medida 

em que isso crescer - o cidadão está no município, o 

problema está no município -, precisaremos, 

efetivamente, que os prefeitos encarem esse desafio. 

E para que encarem esse desafio é necessário haver 

orçamento; é preciso ter dinheiro.  

Não se faz segurança pública com improviso, 

não se faz segurança de qualquer maneira. Para fazer 

segurança é preciso profissionalismo, dedicação, 

empenho. É preciso que a segurança pública seja 

olhada e com necessidade de que o conflito precisa 

ser observado, acompanhado e monitorado, caso 

contrário se o marginal perceber que tem campo para 

atuar, ele vai atuar cada vez mais e com mais 

violência, e vai tirar o sossego do cidadão de bem que 

quer trabalhar direito para construir sua família e a 

Pátria, de maneira geral. 

Deputado Hudson Leal, as guardas 

municipais fazem o primeiro combate para inibir os 

atos de desordem, os crimes. Se não inibir no 

começo, o crime vai se desenvolvendo, crescendo e, 

daqui a pouco, vai se transformando num monstro. Já 

estamos observando esse quadro que será impossível 

de ser contido, de ser controlado. Portanto, 

precisamos dos prefeitos. Precisamos dos prefeitos 

atuando com firmeza para que esse trabalho das 

guardas municipais seja dignificado, seja melhorado, 

seja aumentado. Isso precisa acontecer. Precisamos 

dos prefeitos, das autoridades dos municípios. 

Precisamos da Assembleia Legislativa.  

 Deputado Hudson Leal, V. Ex.ª vai me 

perdoar, mas vou continuar importunando e 

procurando o senhor. Continuarei vindo à Assembleia 

Legislativa e falando com o senhor. O senhor falou 

de fazermos uma homenagem para darmos um 

pontapé e, realmente, começar a apoiar as guardas e 

ver suas necessidades para que o trabalho das guardas 

seja melhorado, para que ele cresça. Então, 

precisamos cobrar.  

Precisamos da Assembleia Legislativa, 

precisamos dos deputados, do Deputado Hudson, de 

todos os parlamentares desta Casa e, de maneira 

geral, de Brasília também, porque nosso trabalho, a 

partir da aprovação da 13022, começou a ser 

regulamentado. Mas sabemos que isso é o começo. 

Ainda precisamos da PEC n.º 534, aquela emenda à 

Constituição que dará mais condição, mais 

regulamentação para o trabalho da guarda.  

Portanto, viemos aqui, nesta noite, para fazer 

principalmente duas coisas: dizer que cada um dos 

nossos colegas que está neste plenário recebeu a 

homenagem de forma muito merecida, porque 

executam com muita dedicação seu trabalho. Tenho 

certeza disso. Observamos que as pessoas que foram 

homenageadas realmente merecem ser 

homenageadas. Ao mesmo tempo em que 

agradecemos, queremos dizer que continuaremos 

precisando do apoio político e do apoio da sociedade 

para que o crime seja combatido no início, no 

município. Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Antes do encerramento, registro 

que o senhor Steves Nascimento Araújo, guarda 

municipal de Vila Velha, que estava de serviço, 

acabou chegar e receberá sua homenagem.  

Convido o senhor Steves Nascimento Araújo, 

guarda municipal de Vila Velha, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Hudson 

Leal. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  
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  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Obrigado, Steves Nascimento 

Araújo. Parabéns!  

Neste momento o Senhor Deputado Hudson 

Leal, proponente desta sessão solene, fará o 

encerramento regimental e convida todos os 

homenageados a virem aqui em cima para, após o 

final desta sessão, tirarem uma foto oficial. Obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Antes do encerramento oficial, gostaria de 

pegar um gancho. O coronel Fronzio Calheira Mota 

falou sobre o videomonitoramento. Sou médico, 

lógico que somos muito mais atentos à saúde, é muito 

fácil falar de saúde. Todos sabem que em saúde a 

prevenção é muito mais barata. A cada dólar aplicado 

na prevenção, são economizados quatro dólares no 

tratamento. É complicado, sabemos que tem que ser 

feito, mas muitos governos estaduais, municipais e o 

governo federal não fazem isso. 

 Estamos passando por uma fase crítica no 

país de desvio de dinheiro, tem que ser passado a 

limpo, está sendo passado, e ninguém está imune à 

Justiça. Acho que isso é muito importante. 

 Quando o senhor falou sobre 

videomonitoramento - entrarei em um assunto de 

segurança, Eromildo Cruz -, propus um projeto de lei 

no estado do Espírito Santo, conversei com o coronel 

Coutinho, que é muito próximo, mas foi rejeitado por 

esta Casa por vício de iniciativa. Às vezes, temos a 

vontade de fazer e não conseguimos.  

Sabemos que o videomonitoramento é 

importante, as instituições públicas, às vezes alguns 

municípios têm, às vezes um comércio do privado, e 

vocês militares usam isso muito e com o auxílio da 

Guarda Municipal, onde há o videomonitoramento no 

município. 

Chamo a atenção - não tive a oportunidade de 

falar aqui no plenário - para esse projeto do 

videomonitoramento obrigatório, as câmeras dentro 

dos ônibus do transporte público, principalmente da 

Grande Vitória. Sabemos que é obrigatório, houve 

uma morte, o vídeo não estava funcionando, a 

empresa pagará uma multa pequena e perdemos uma 

vida. Propus um projeto de lei do 

videomonitoramento. Estamos no século XXI e hoje 

uma menina dessa aqui domina muito mais 

informática do que eu. A tecnologia é muito forte no 

século XXI. 

Começar na Grande Vitória, lógico que o 

projeto é para o Estado todo, o videomonitoramento 

com GPS, porque isso é factível e acoplado ao 

Ciodes.  

Alguns militares disseram que seria 

impossível fiscalizar, colocar em todos os ônibus.  

Mas, há maneira de fazer isso; sei que é muito 

trabalho, já vi como funciona no Ciodes, fazem muita 

coisa. Mas, isso seria como? Ah, vamos dar o botão 

do pânico para o motorista e para o trocador 

acionarem em qualquer suspeita dentro do ônibus. Se 

ele acionasse, lá na Central seria visto, mas colocaria 

o motorista e o trocador no alvo de bandido.  

Hoje, temos que colocar em todos os ônibus 

um aplicativo, qualquer cidadão pode utilizar 

aplicativo. Ah, não poderá colocar o aplicativo 

porque pessoas passarão trote. Isso é possível 

também, mas o que custa, acionou, há uma pessoa, 

diminuirá muitas coisas. Acionou um aplicativo 

desse, automaticamente a tecnologia permitirá quem 

está lá, que tem a visão de vocês, militares, que são 

treinados, olhar o que está acontecendo dentro do 

ônibus. Às vezes, uma viatura está passando ao lado 

de um ônibus que está sendo assaltado, alguém está 

sendo vítima de assédio sexual, a suspeita de um 

furto, roubo ou de alguém que possa colocar fogo no 

ônibus. Acho que a prevenção é muito mais barata. 

Esse é um projeto que, lógico, não podemos 

fazer no privado, mas se vier do governo uma 

proposta do Executivo, é possível fazer sim e atuar 

no privado. Houve uma lei no Estado que tirou o sal 

da mesa. Então, se pode uma lei dessa para os bares e 

restaurantes, por que o Estado não pode propor isso? 

Acho que ajudaremos a diminuir muito, coronéis aqui 

presentes e capitão. Acho que isso é muito importante 

e somos sensíveis. Vejo que a educação é a coisa 

mais importante no país, junto com a saúde. Mas o 

que adianta termos isso tudo, se não temos segurança 

para sair? 

Vocês são parte dessa evolução, dessa 

diminuição de homicídio que houve no Espírito 

Santo. Parabenizo todos os guardas, todas as guardas 

municipais e todos que estão à Mesa. Obrigado a 

todos pela presença e gostaria muito, por ser a 

primeira, que todos viessem aqui em cima para 

batermos uma foto. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, dia 02 de 

dezembro de 2016, às 15h, conforme requerimento 

do Senhor Deputado Nunes, aprovado em plenário, 

em comemoração ao Dia do Advogado Criminalista, 

para a qual designo Expediente o que ocorrer e 

comunico que haverá sessão especial, dia 02 de 

dezembro de 2016, às 19h, conforme requerimento da 

Mesa Diretora, aprovado em plenário, para tratar da 

importância do paratletismo e a queda da barreira 

latitudinal, e sessão ordinária dia 05 de dezembro de 

2016, para a qual designo:  

 

EXPEDIENTE:  

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

décima quarta sessão ordinária, realizada no dia 30 de 

novembro de 2016. 

Está encerrada a sessão. 

 

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta e cinco minutos. 



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 FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 

 
COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCACÃO, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 
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