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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL LUZIA TOLEDO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 095/016 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense a Professora CLAUDIA 

LEITÃO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido a Professora Cláudia Leitão o 

Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 
Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de outubro de 2016. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

1ª Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
A Professora Claudia Sousa Leitão é natural de 

Fortaleza, Ceará, nasceu no dia 24 de maio de 1959. 

 

É graduada em Direito pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e em Educação Artística pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). É mestra 

em Sociologia Jurídica pela Universidade de São 

Paulo (USP) e doutora em Sociologia pela Sorbonne, 

Université René Descartes (Paris V). 

 

É Professora dos Mestrados Profissionais em Gestão 

de Negócios Turísticos e em Planejamento e Politicas 

Publicas da Universidade Estadual do Ceará, onde 

participa do Grupo de Pesquisa sobre Políticas 

Públicas e Indústrias Criativas. É membro da Rede de 

Pesquisadores em Políticas Culturais (REDEPCULT) 

e do Conselho Editorial da publicação virtual 

Politicas Culturais em Revista. Como pesquisadora, 

foi consultora ad hoc do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Na Universidade Estadual do Ceará criou e 

coordenou a Especialização em Gestão Cultural e o 

Mestrado Profissional em Gestão de Negócios 

Turísticos, tendo sido também coordenadora do 

Mestrado Acadêmico em Administração, com foco 

na Gestão da Micro e Pequena Empresa. Foi 

Superintendente do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) no Ceará (2001-

2002) e Secretária da Cultura do Estado do Ceará 

(2003-2006). O Programa "Cultura em Movimento: 

Secult Itinerante", criado em sua gestão, rendeu-lhe o 

primeiro lugar do Prêmio "Cultura Viva", do 

Ministério da Cultura (MinC), na categoria "Gestão 

Pública". Vários dos seus programas tornaram-se 

referência para as politicas publicas nacionais de 

cultura, como é o caso dos Programas: "Agentes de 

Leitura" e " Mestres da Cultura Tradicional Popular". 

 
Foi responsável pela criação da Secretária da 

Economia Criativa (SEC), do Ministério da Cultura -

(MInC), tendo sido sua primeira gestora entre os anos 

de 2011 a 2013. Possui vários livros e artigos 

científicos publicados nas áreas das ciências sociais 

básicas e aplicadas, com destaque para as temáticas 

da memória, cultura, desenvolvimento, turismo, 

direito, políticas públicas, gestão publica e economia 

criativa. É Consultora em Políticas Públicas para a 

Economia Criativa da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e da Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), assim como, para estados e municípios 

brasileiros 

 
A professora cearense Cláudia Sousa Leitão prestou 

um valoroso trabalho na formulação do plano 

Espírito Santo Criativo que servirá de base para o 

desenvolvimento da economia criativa no Espírito 

Santo e de formulações no campo das políticas 

públicas nesta área para o Estado. Esta economia hoje 

representa no Estado 6% do PIB capixaba (fonte: 

Instituto Jones Santos Neves) e abarca 13 setores da 

economia, dando destaque para os setores de 

gastronomia, audiovisual, artesanato e as TICs 

(tecnologia da informação e comunicação). 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ELIANA DADALTO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 096/2016 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. PEDRO PAULO 

LEITÃO DE SOUZA COELHO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 
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Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Pedro Paulo Leitão de Souza 

Coelho. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 
 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual - PTC 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Pedro Paulo Leitão de Souza Coelho é nascido na 

cidade do Rio de Janeiro, nascido no dia 30/08/1985 

(31 anos), filho de Eliane Leitão de Souza Coelho e 

Fernando Henrique de Souza Coelho. Defensor 

Público do Espírito Santo, Coach (formação pelo ICF 

e Ebracoaching), tendo atuado nas seguintes áreas do 

Direito: Breve atuação no Núcleo de Presos 

Provisórios da Defensoria Pública do Espírito Santo, 

inspecionando presídios e atuando com pedidos de 

liberdade (Setembro/2013); Breve atuação no Núcleo 

da Infância da Defensoria Pública do Espírito Santo, 

atuando tanto em ato infracional quanto demandas 

cíveis (Setembro/2013 e Novembro/2014 à 

Junho/2015); Co-criador e membro do Núcleo de 

Educação em Direitos da Defensoria Pública do ES 

(Janeiro/2014 à Junho/2015); Responsável pelo 

Tribunal do Júri de Vila Velha, tendo atuado em 

quase 150 júris por todo Estado. Coordenador do 

Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflitos e 

Triagem da Capital - Vitória, sendo responsável por 

orientar e coordenar toda demanda da Capital, bem 

como realizar petições iniciais e sessões de mediação 

na área de família e cível. (Julho/2015 à Abril/2016). 

Finalista do prêmio Innovare com o projeto 

Defensores Públicos na Escola: Conscientização e 

Cidadania Presidente da Associação dos Defensores 

Públicos do Espírito Santo (biênio maio/2016 à 

abril/2018); Graduado pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro(PUC-RIO), com 

monografia sobre Mediação de Conflitos; Curso de 

formação de Coach pelo EBRACOACHING. 

 

Aprovado em 6º lugar para o Concurso do Colégio 

Naval (2001); Aluno do Colégio Naval entre 2002 e 

2003; Aprovado e convocado para a Escola 

Preparatória de Cadetes do Ar(EPCAr) (2001); 

Aprovado e nomeado para o CEFET (2001); 

Aprovado no Vestibular para UFRJ e PUC-RIO 

(2003); Aprovado no concurso do TRT-24ª Região, 

cargo Oficial de Justiça (2011); Aprovado e nomeado 

para o concurso do TRF2, cargo Analista Judiciário 

(2011); Aprovado e nomeado para o concurso do 

MPERJ, cargo Analista do Ministério Público (2011); 

Aprovado no concurso Advogado -BNDES (2012); 

Nomeado no concurso da Defensoria Pública do 

Espírito Santo (16º lugar) (2013); Nomeado no 

concurso da Defensoria Pública do Tocantins (16º 

lugar) (2013); Aprovado no concurso da Defensoria 

Pública do Distrito Federal(2013); Cursou da 

educação infantil ao ensino básico (9ª série, antiga 8ª 

série) no Colégio Sagrado Coração de Maria do Rio 

de Janeiro/RJ. 

 

Chegou no Espírito Santo no ano de 2013, onde 

reside até os dias de hoje. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ELIANA DADALTO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 097/2016 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. WELLINGTON 

OLIVEIRA DOS SANTOS. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Wellington Oliveira dos Santos. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 
 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual - PTC 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Wellington Oliveira dos Santos, filho de José Júnior 

dos Santos e Egmar Oliveira dos Santos, nascido no 

dia 13/10/1963, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

casado com a pedagoga Waléria Costa da Silva 

Santos, com quem teve três filhas. Bacharel em 

teologia, e também psicanálise clínica, pós graduado 

em aconselhamento missiologia e política estratégica 

pela Adesg (Associação dos Diplomados da Escola 

Superior em Guerra). Especialista em Coach e 

Practitioner e máster em PNL (Programação Neuro 

Linguística). É pastor no município de Linhares/ES 

desde 1993. É ainda presidente do CRENA (Centro 

de Recuperação de Dependentes Químicos Nova 

Aliança) no município de Sooretama/ES. Atualmente, 

preside a rede de igrejas Nova Aliança. Chegou ao 

Espírito Santo no data de 17/07/1993, onde reside há 

23 (vinte e três) anos no município de Linhares/ES. 

Assim por prestar diversos trabalhos de referência na 

área religiosa e de assistência social, e de relevância 

para o nosso Estado do Espírito Santo, venho propor 

o presente projeto de decreto legislativo. 
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PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 405/2016 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que visa alterar a 

Lei nº 9.593, de 20 de dezembro de 2010, que 

“autoriza o Poder Executivo a contratar junto ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES, operação de crédito destinada ao 

Programa de Investimentos em Mobilidade Urbana 

da Região Metropolitana da Grande Vitória - BRT 

Grande Vitória”. 

 

O Governo do Estado vem, ao longo dos 

anos, promovendo investimentos na melhoria 

contínua do sistema de transporte coletivo e dos eixos 

viários metropolitanos, para fazer frente aos 

permanentes desafios do desenvolvimento 

sócio/econômico da região, onde a mobilidade urbana 

e a logística são condicionantes para promover os 

avanços necessários à sustentabilidade e à qualidade 

de vida dos capixabas. Para viabilizar esses 

investimentos, o Governo do Estado utilizou recursos 

próprios e contratou financiamentos. 

 

Mais de 800 milhões de reais foram 

investidos em obras viárias estruturantes, construção 

de terminais urbanos, melhorias operacionais do 

Sistema Transcol e elaboração de estudos e projetos 

de mobilidade. 

 

As novas vias vêm promovendo a 

valorização imobiliária e a recuperação de áreas 

degradadas, requalificando o tecido urbano das 

cidades metropolitanas, ao mesmo tempo em que 

facilitam a circulação de pessoas e de cargas.   

 

Em seguimento a esse processo de investimentos, foi 

contratada operação de crédito junto ao Banco 

Nacional do Desenvolvimento - BNDES para 

implantação do Sistema BRT
1
 Grande Vitória, 

autorizado pela Lei nº 9.593/2010. Entretanto, os 

recursos contratados não são suficientes para 

implantar o BRT, em razão do alto custo do 

investimento e da conjuntura financeira e econômica 

atual.  

 

Diante da necessidade de ampliar a 

capacidade de circulação nos corredores 

metropolitanos, o Estado selecionou os investimentos 

                                                           
1 Bus Rapid Transit 

mais relevantes e de maiores impactos para o 

interesse público na área da Mobilidade 

Metropolitana, consolidando-os no “Programa de 

Melhoria Contínua da Mobilidade Metropolitana”, 

justificando, portanto, a presente proposta de 

alteração da Lei nº 9.5393/2010. 

 

Esse novo escopo, implica a proposição, ao 

BNDES da reprogramação do aporte contratado, 

destinando os recursos à: realização de intervenções 

para aumentar a capacidade em gargalos viários 

metropolitanos importantes; implantação de 

corredores preferenciais à direita para priorizar a 

circulação do transporte coletivo; e investimentos 

para a utilização de bicicletas como um modal de 

transporte complementar e integrado. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e demais Pares, solicito o empenho 

de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 

presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 07 de novembro de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 315/2016 

 

Altera a Lei nº 9.593, de 20 de 

dezembro de 2010. 

 
Art. 1º O Programa de Investimentos em Mobilidade 

Urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória - 

BRT Grande Vitória passa a denominar-se Programa 

de Melhoria Contínua da Mobilidade Metropolitana.  

 

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.593 de 20 de dezembro 

de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º O Programa de Melhoria 

Contínua da Mobilidade 

Metropolitana tem como objetivo dar 

continuidade ao plano de 

investimentos do Estado na área da 

mobilidade da Região Metropolitana 

de Grande Vitoria com obras que 

ampliem a capacidade de tráfego em 

gargalos viários importantes, 

implantação de corredores 

preferenciais para que o transporte 

coletivo ganhe prioridade na 

circulação urbana e execução de 

intervenções que promovam o uso de 

bicicletas como um modal de 

transporte complementar”. (NR) 

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

publicação.  
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.548 

 
Cria Comissão de Representação para acompanhar 

as ações que visem a instalação de torres de telefonia 

móvel no Estado, pela empresa VIVO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 17, 30, II e 62 do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, de acordo com proposta de ofício do 

Sr. Presidente deste Poder, promulga a seguinte 

Resolução: 

 
Art. 1º Fica criada uma Comissão de Representação 

destinada acompanhar as ações que visem a 

instalação de torres de telefonia móvel no Estado, 

pela empresa VIVO. 

 

Art. 2º A comissão será integrada pelos Deputados 

Edson Magalhães, Enivaldo dos Anjos e Gildevan 

Fernandes.  

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 3561 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 

ao Deputado SANDRO LOCUTOR, para tratar de 

interesse particular, no período de 07/11/2016 a 

23/11/2016, na forma do Art. 305, inciso III do 

Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3562 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR, o servidor efetivo, ADEMIR 

PAZOLINI, matrícula nº 200890, para o exercício 

da Função Gratificada Especial de Gestão de 

Contratos - FGEGC3, com o objetivo de 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 

referente ao serviço de cessão de 20 (vinte) Policiais 

da reserva remunerada, sendo 18 (dezoito) praças e 

02 (dois) oficiais, em observância da Lei nº 10.082, 

publicada em 29.08.2013, sem prejuízo das 

atribuições inerentes ao cargo. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 3563 

 
 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, RICARDO PAIVA DE 

ALMEIDA, do cargo em comissão de Técnico 

Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TSGRP, do gabinete da Deputada Janete de 

Sá, contida no processo nº 162882/2016. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3564 

 

 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, SUELI PEDRONI, para exercer o cargo em 

comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

162883/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3565 

 

 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, ANTONIO MARIA LOCATELI, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, por 

solicitação da própria Deputada, contida no processo 

nº 162881/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3566 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, EVERTON LOPES DO 

NASCIMENTO, do cargo em comissão de Adjunto 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Hudson Leal, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 162918/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3567 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, BRUNO AMARAL ROCHA, para exercer o 

cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Hudson Leal, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

162917/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3568 

 

 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, ERNANDE ARAUJO ALENCASTRE, para 
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exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Marcelo Santos, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162916/2016. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de novembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO 3º ADITIVO AO TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2014 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 

Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Contrato, conforme descrito abaixo: 

 
PARCEIRA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
PARCEIRA: BANCO DO BRASIL S/A. 

 
OBJETO: O objeto do presente TERMO 

ADITIVO é a prorrogação do prazo de vigência do 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 

001/2014, por um período de 12 (doze) meses. 

 
VIGÊNCIA: O presente TERMO terá vigência de 12 

(doze) meses, a partir de 13 de janeiro de 2017. 

 

PROCESSO: 161723 

 
 Secretária da Assembleia Legislativa, em 

07 de novembro de 2016. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 029/2014 

 
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 Termo Aditivo ao Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONTRATADA: TSL - Tecnologia em Sistemas de 

Legislação LTDA. 

 

OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze) 

meses do CONTRATO Nº 029/2014, com início no 

dia 04 de novembro de 2016 e término no dia 03 de 

novembro de 2017. 

 
VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO é 

de R$ 12.712,95 (doze mil, setecentos e doze reais e 

noventa e cinco centavos). 

 
VIGÊNCIA: Entra em vigor no dia 04 de novembro 

de 2016. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 
 

ATIVIDADE: 2001 
 

PROCESSO: 161284 
 

 Secretária da Assembleia Legislativa, em 

Vitória, 07 de novembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 013/2015 

 
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 Termo Aditivo ao Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL RUY 

BAROMEU. 

 
OBJETO: O objeto do TERMO ADITIVO é a 

alteração do nome da contratada passando de 

FUNDAÇÃO RUY BAROMEU para FUNDAÇÃO 

CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS. 

 
VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em vigor 

da data de sua assinatura. 

 

PROCESSO: 152049 



Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 7 

 Secretária da Assembleia Legislativa, em 

07 de novembro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 045/2016 

Processo nº 161077/2016 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público que a Mesa Diretora HOMOLOGOU 

o Pregão Eletrônico nº 045/2016, referente à 

contratação de empresa para locação de equipamento 

de comutação digital temporal, incluindo 

fornecimento, instalação, configuração, 

disponibilização de aparelhos telefônicos analógicos, 

garantia on-site de doze meses e suporte técnico 

integral por igual período, incluindo treinamento de 

três técnicos da Ales, que teve como resultado do lote 

único: Método Telecomunicações e Comércio 

LTDA (CNPJ Nº 65.295.172/0001-85), com valor 

total de R$ 78.000,00(setenta e oito mil reais). 

 
Maiores informações através do e-mail: 

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

 
 Vitória/ES, 07 de novembro de 2016. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• TERÇA-FEIRA - 08.11.16 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

03h50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de saúde 

06h30 FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 
O programa traz: “Ideologias nas escolas”. 

07h00 ANTES E DEPOIS DA LEI Na edição desta semana, o programa aborda a Lei da mobilidade urbana. 

07h30 

MPF: INTERESSE PÚBLICO 

Decisão do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a pratica da 

vaquejada, ação nacional do ministério público pede a instalação de pontos 

eletrônicos nas unidades de saúde, no Amazonas os órgãos de defesa do 

consumidor cobram melhorias nos serviços bancários. Veja também um 

levantamento nas barragens de mineração quer evitar que novas tragédias como 

a de Mariana se repita. 

08h00 

ESPAÇO RURAL 

A crise hídrica que afeta o Espírito Santo na pior estiagem dos últimos 40 anos 

causou prejuízos de quase dois bilhões de reais, impactando a economia do 

Estado. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de saúde 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de agricultura 

12h00 

SÉRIES - ROTAS 

TURISTICAS CAPIXABAS 

A Rota dos Vales e do Café é embelezada pelas construções históricas típicas da 

época colonial, quando o café era a principal fonte de renda e impulsionava o 

desenvolvimento do Brasil e da região. Os municípios de Cachoeiro de 

Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul são os destaques desta Reportagem 

Especial. 

12h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de educação 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de justiça 

14h30  PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h50 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo estadual 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo estadual 

mailto:scl@al.es.gov.br
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18h00 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo estadual 

18h15 

ESPAÇO RURAL 

A crise hídrica que afeta o Espírito Santo na pior estiagem dos últimos 40 anos 

causou prejuízos de quase dois bilhões de reais, impactando a economia do 

Estado. 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia do cerimonialista 

20h30 FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 
Ideologias nas escolas 

21h00 

MPT - TRABALHO LEGAL 

MPT, vigilância sanitária e o sindicato das cabelereiras de SP fazem trabalho de 

conscientização com os profissionais sobre a  utilização de produtos químicos 

nos salões de beleza. Saiba o que é permitido na revista pessoal dentro do 

ambiente de trabalho. E ainda, conheça a lei que rege o trabalho voluntário. 

21h30 

REPORTAGEM ESPECIAL 

O câncer de mama visto sob diferentes prismas. Histórias de quem viveu e 

superou a doença, o que há de novo sobre o tema, opiniões e conselhos de 

especialistas e muito mais sobre o tipo mais frequente de câncer entre as 

mulheres de todo o mundo. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do legislativo estadual 

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 QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 1.º 

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 Cacau Lorenzoni, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Euclério Sampaio, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Marcelo Santos, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

   

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e 2.ª 

Secretaria, a convite do Presidente,  o 

Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto a proceder à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto lê João, 15:12)  

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da décima nona 

sessão extraordinária, realizada em 31 de outubro de 

2016. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

  

(Registram presença os Senhores 

Deputados Nunes, Bruno Lamas e 

Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovada a ata como lida. 

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

leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2016 
 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 
 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas 

minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias 10, 

24 e 25 de outubro, nos termos do §6.º do artigo 305 

do Regimento Interno. 

 

Atenciosamente 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual 
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Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas 

minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias 17, 

19 e 25 de outubro, nos termos do §6.º do artigo 305 

do Regimento Interno. 

 

Atenciosamente 

 

MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 25 de outubro, 

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

Interno. 

 

Atenciosamente 

 

NUNES 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 25 de outubro, 

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

Interno. 

 

Atenciosamente 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

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

400/2016, do Governador do Estado, encaminhando 

veto parcial ao Projeto de Lei nº 252/2016, de sua 

autoria, que institui o Programa Estadual Patrulha 

Maria da Penha. Publicada integralmente no DPL 

do dia 03 de novembro de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2016 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

401/2016, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 312/2016, que altera a Lei nº 9.263, 

de 08.07.2009, que reordena o Programa Bolsa 

Universitária NOSSA BOLSA. Publicada 

integralmente no DPL do dia 03 de novembro de 

2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. Após o 

cumprimento, à Comissão de Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 402/2016 
 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informação, formulado pelo Deputado 

Padre Honório, por meio do Requerimento n.º 106, 

de 2016, ao Secretário de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca e ao Secretário 

de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Ao Senhor Deputado 

Padre Honório, por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 403/2016 
 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informação, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento n.º 108, 

de 2016, ao Banco de Desenvolvimento do Estado do 

Espírito Santo S.A. - BANDES, conforme documento 

em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 092/2016, do Deputado 

Sergio Majeski, que concede Título de Cidadã 

espírito-santense a Senhora Eliza Bartolozzi Ferreira. 

Publicado integralmente no DPL do dia 03 de 

novembro de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 093/2016, do Deputado 

Sergio Majeski, que concede Título de cidadão 

espírito-santense ao Sr. Rafael Carvalho Junqueira. 

Publicado integralmente no DPL do dia 03 de 

novembro de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 094/2016, do Deputado 

Sergio Majeski, que concede Título de cidadão 

espírito-santense ao Padre José Morais da Silva. 

Publicado integralmente no DPL do dia 03 de 

novembro de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

121/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado da 

Educação-SEDU, o seguinte pedido de informações 

sobre: 
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1) O andamento do processo de reforma e 

data para reinauguração da EEEM “Emir de Macedo 

Gomes”, localizada no município de Linhares, vez 

que segundo informações preliminares as obras já 

foram finalizadas, e os pais e profissionais que atuam 

nesta instituição de ensino ainda não tem 

conhecimento destas informações. 
 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2016. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual - PTC 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 165/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual abaixo assinado vem à 

ilustre presença de Vossa Excelência, com fulcro no 

artigo 305, III do Regimento Interno c/c artigo 54, II 

da Constituição Estadual, requerer que lhe seja 

concedida licença sem remuneração para tratar de 

interesse particular durante o período de 07/11/2016 

à 23/11/2016. 

 

Palácio Domingos Martins, 31 de outubro de 2016. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO; E DE 

FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 

CONTAS 

 

PARECER CONJUNTO N.º 03/2016 

 

Parecer do Relator: Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 10/2016  

Autor: Governador do Estado 

Assunto: “Altera o §2º do artigo 136 da Constituição 

Estadual, que dispõe sobre impostos, taxas e multas”. 

RELATÓRIO 

 

O Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado apresentou a referida Proposta de Emenda 

Constitucional que altera o §2º do artigo 136 da 

Constituição Estadual, que dispõe sobre impostos, 

taxas e multas. 

A proposta de emenda constitucional em foco 

possui a seguinte redação: 

 

“Art. 136. (...) 

(...) 

§2ºAS taxas não poderão ter base de 

cálculo própria de impostos. (NR)”  

 

A proposição foi encaminhada para parecer 

conjunto da à Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço e Redação e Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomada De Contas para análise e parecer na forma 

do artigo 79 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009).   

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Em sua justificava o Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado afirma que a presente projeto 

de emenda constitucional: “...tem por objetivo 

adequar o texto em vigor às disposições da 

Constituição Federal, em observância ao Princípio da 

Simetria, cuja redação apresentada repete o mesmo 

teor constitucional adotado pela União.” 

Nesse contexto, a proposta de emenda 

constitucional em exame atende prontamente aos 

princípios da isonomia e do interesse público. 

Sob outro ângulo, a estimativa de impacto 

orçamentário mostra-se, se não insignificante, de 

pouca monta se comparada com o quadro de 

mudanças positivas. 

A Ciência das Finanças, em seu sentido 

amplo, consiste, segundo Aliomar Baleeiro: 

 

“(...) disciplina que, pela investigação 

dos fatos, procura explicar os 

fenômenos ligados à obtenção e 

dispêndio do dinheiro necessário ao 

funcionamento dos serviços a cargo do 

Estado, ou de outras pessoas de direito 

público, assim como os efeitos outros 

resultantes dessa atividade 

governamental. Sob esse ponto de vista 

é uma ciência ontológica, isto é, um 

julgamento de existência - “o que é” e 

“por que é”.
1
 

 

Sob a ótica das finanças, economia, 

orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, 

o projeto de emenda constitucional não apresenta 

qualquer dispositivo cuja execução repercuta 

negativamente nas finanças públicas, de maneira que 
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não há óbice para sua regular tramitação.  

Destarte, no que diz respeito à análise de 

mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, 

incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa - identificada proposta de 

emenda constitucional, de autoria do Senhor 

Governador do Estado - não traz ponto de 

divergência com o interesse público do Estado do 

Espírito Santo, revelando-se, assim portadora de 

mérito, nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução 

nº 2.700/2009. 

 
A- DA ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Da competência legislativa para 

dispor sobre a matéria e da competência de 

iniciativa da matéria. 

Verifica-se inicialmente a competência 

legislativa Estadual para deflagrar o presente 

procedimento, em razão de sua competência residual, 

cabe aos Estados exercer e regulamentar por se tratar 

de matéria relacionada a tributo consoante 

entendimento do Supremo Tribunal Federal; não 

caracterizando inconstitucionalidade. 

No mesmo giro, observa-se que a proposta de 

emenda constitucional visa adequar o texto em vigor 

às disposições da Constituição Federal, logo compete 

ao Governador do Estado iniciar o presente processo 

legislativo nos termos do disposto no art. 2º
2
 c/c art. 

60, II
3
 e art. 84, III

4
, todos da CF/1988 e, por 

simetria, aos arts. 17
5
, 62, II

6
 e 91, II

7
, todos da 

CE/1989. 

Destarte, não há que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de iniciativa pelas 

razões supracitadas. 
 

A.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso I
8
 da Constituição 

Estadual prevê como uma das espécies normativas a 

Emenda Constitucional. Nesse mesmo sentido, o 

artigo 141, inciso IV
9
 do Regimento Interno 

disciplina. 

Logo, verifica-se a compatibilidade da 

presente proposição com os textos normativos acima 

citados. 

 
A.3 - Regime inicial de tramitação da 

matéria, quórum para sua aprovação e processo 

de votação a ser utilizado 

É relevante salientar que não estão presentes 

as anormalidades institucionais previstas no art. 62, § 

1º
10

, da Constituição Estadual e art. 60, § 1º
11

, da 

Constituição da República, quais sejam: a 

intervenção federal, o estado de defesa ou o estado de 

sítio que abranja o território do Estado. 

Prosseguindo, a proposição em análise não 

visa a abolir a forma federativa de Estado, o voto 

direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 

Poderes, ou os direitos e garantias individuais. Deste 

modo, não há violação ao art. 60, § 4º
12

, da 

Constituição da República.  

Quanto ao regime inicial de tramitação da 

matéria, ao quórum para sua aprovação, ao processo 

de votação a ser utilizado, e a competência para 

promulgação, cumpre fazer as ponderações a seguir 

expostas, tendo por base a manifestação pretérita da 

Procuradoria desta Assembleia. 

A proposta de emenda constitucional deverá 

permanecer em discussão especial durante 03 (três) 

sessões ordinárias consecutivas para recebimento de 

emendas (art. 259 do Regimento Interno
13

); que, em 

seguida, a Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação deve opinar sobre sua 

admissibilidade, sobre os aspectos constitucional, 

jurídico, legal e de técnica legislativa, e sobre o 

mérito da proposta, inclusive no que diz respeito a 

sua conveniência e oportunidade (arts. 41, incisos I, 

II, alíneas “a” e “c”, e inciso IV
14

, e 259, §§ 1º e 4º, 

ambos do Regimento Interno); que a proposição 

deverá ser submetida a 02 (dois) turnos de discussão 

e votação, com interstício mínimo de 02 (duas) 

sessões ordinárias (art. 261 do Regimento Interno
15

), 

sendo aprovada se obtiver, em ambos os turnos, 3/5 

(três quintos) dos votos dos membros da Assembleia 

Legislativa em votação nominal (art. 62, § 2º, da 

Constituição Estadual, e art. 262 do Regimento 

Interno
16

), e que compete à Mesa Diretora promulgá-

la (art. 62, § 3º, da Constituição Estadual). 

Ressalta-se que deverá observar o regime 

especial de tramitação nos termos do art. 148, inciso 

III
17

, do Regimento Interno desta Assembleia, por se 

tratar de emenda constitucional. 

 
A.4 - Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos 

ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, 

sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 
Os vícios materiais dizem respeito ao próprio 

conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 

originando-se de um conflito com regras ou 

princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, 

porém, não só o contraste direto do ato legislativo 

com o parâmetro constitucional, mas também a 

aferição do desvio de poder ou do excesso de poder 

legislativo.  

É possível que o vício de 

inconstitucionalidade substancial decorrente do 

excesso de poder legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de constitucionalidade 

hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei 

com os fins constitucionalmente previstos ou de 

constatar a observância do princípio da 

proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato 

legislativo.
18
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Como se trata de matéria que adequar o texto 

da Constituição Estadual ao da CF/88, não há falar 

em violação a Direitos Humanos previstos seja na 

Constituição da República, seja na Constituição 

Estadual. 

Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2007 

exige análise, cumpre esclarecer que inexiste 

violação ao princípio da isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada 

(artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da 

República). 

Logo, não se verifica a existência vício de 

inconstitucionalidade material, pois a regra a ser 

introduzida na Constituição Estadual pela proposta de 

emenda sob análise está em conformidade com as 

normas, princípios, direitos e garantias previstos nas 

Constituições da República e Estadual. 

Por fim, não resta caracterizado desvio de 

poder ou excesso de poder legislativo, de maneira 

que a presente proposição está completamente em 

conformidade com a Carta Magna. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

A despeito dos requisitos acima elencados, 

pode-se depreender que a presente proposta de 

emenda constitucional respeita as demais 

formalidades previstas no Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009).  

Noutro giro, no que tange à legalidade, 

cumpre reiterar que a matéria tratada pela proposta de 

emenda constitucional em exame, em razão de suas 

peculiaridades, possui natureza constitucional, e não 

legal. Assim, conforme já explicitado pela 

Procuradoria desta Casa, não há necessidade de aferir 

se há compatibilidade com a legislação 

infraconstitucional.  

Neste contexto, vislumbra-se a total 

conformidade desta proposta de emenda 

constitucional com o ordenamento jurídico. 
 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 

3º da LC nº 95/98, porquanto o a proposta de emenda 

constitucional foi estruturada em três partes básicas: 

parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a 

ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições 

normativas; parte normativa, compreendendo o texto 

das normas de conteúdo substantivo relacionadas 

com a matéria regulada; e parte final, compreendendo 

as disposições pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo substantivo, 

às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de 

vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/98, 

pois o primeiro artigo do texto indica o objeto da lei e 

o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada 

não está disciplinada em outro diploma normativo, a 

proposição não contém matéria estranha ao seu 

objeto ou a este não vinculada por afinidade, 

pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da lei 

está estabelecido de forma tão específica quanto o 

possibilite o conhecimento técnico ou científico da 

área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma lei.  

A vigência da emenda constitucional está 

indicada de maneira expressa (art. 8º da LC 95/98). 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no 

texto da proposição, a unidade básica de articulação é o 

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

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do 

inciso I do art. 11, pois as disposições normativas foram 

redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para 

obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as 

expressões em seu sentido comum e frases curtas e 

concisas, foram construídas as orações na ordem direta, 

evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações 

dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal 

em todo o texto das normas legais, dando-se preferência 

ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e 

foram usados os recursos de pontuação de forma 

judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar nº 

95/98, pois, para obtenção de ordem lógica. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-

se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado pela 

Diretoria de Redação (fl. 06), ficando evidenciado, de 

fato, o atendimento às regras previstas na Lei 

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

normativos. 

Por todo o exposto, sugerimos aos nobres 

pares a adoção do seguinte parecer: 

 

PARECER CONJUNTO N.º 03/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, e 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS são respectivamente 

pela CONSTITUCIONALIDADE E 

ADMISSIBILIDADE e APROVAÇÃO da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2016 do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 1.º de novembro 

de 2016. 
 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

LUIZ DURÃO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

ERICK MUSSO 

HUDSON LEAL 

LUZIA TOLEDO 

ELIANA DADALTO 

FREITAS 

 
1 BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução à Ciências Finanças: Rio de 
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Janeiro: Forense, 2004, p.8. 
2 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
3 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
II- do Presidente da República 
4 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; 
5 Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
6 Art. 62 A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

II- do Governador do Estado, 
7 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: [...] 
II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 
8 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
 
9 Art. 141. A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via 

das seguintes proposições: 

(...) 
IV - emenda à Constituição; 
10 Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 

federal, de estado de defesa ou de estado de sítio que abranja o território 

do Estado. 
11 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
12 (...) 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 
13 Art. 259. A proposta de emenda à Constituição Estadual, após sua 
publicação, permanecerá em discussão especial durante três sessões 

ordinárias consecutivas para recebimento de emendas.  
§ 1º Após a discussão especial, a proposta será encaminhada à Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para exame nos 

termos do artigo 41, incisos I e IV deste Regimento.  

§ 2º Sendo o parecer contrário, será lido durante o expediente e publicado 

no Diário do Poder Legislativo, e incluído na Ordem do Dia para 

discussão prévia, na forma do artigo 185.  
§ 3º Admitida, a proposta de emenda à Constituição Estadual receberá 

parecer das comissões permanentes que devam pronunciar-se sobre as 

questões de mérito, conforme sua competência regimental.  
§ 4º No exame da admissibilidade a Comissão emitirá juízo quanto ao 

mérito da proposta, inclusive no que diz respeito a sua conveniência e 

oportunidade. 
14 Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação compete opinar sobre:  

I - o aspecto constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa das 
proposições;  

II - o mérito das proposições, no caso de:  

a) competência dos poderes estaduais;  
b) funcionalismo do Estado;  

c) organização judiciária;  

d) ajustes, convenções e acordos, inclusive internacionais;  
e) assuntos referentes à Polícia Militar;  

f) licença ao Governador do Estado para interromper o exercício das suas 

funções ou ausentar-se do Estado ou do País;  
g) pedido de sustação de processo judicial contra Deputado;  

h) perda de mandato;  

i) divisão territorial e administrativa do Estado;  
j) políticas de integração com parlamentos estaduais, federais e de outros 

países; 

III - a fiscalização do ordenamento jurídico positivo estadual e sua 
aplicação;  

IV - a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do Estado. 
15 Art. 261. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e 
votação, com interstício de, no mínimo, duas sessões ordinárias. 
16 Art. 262. Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, 

três quintos dos votos dos membros da Assembleia Legislativa em 
votação nominal. 
17 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de 

tramitação: 
(...) 

III - especial. 
18 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2. Ed. rev. e 

atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Edson Magalhães) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

a V. Ex.ª, ouvido o Plenário, a dispensa de publicação 

do Parecer n.º 03/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Em votação o requerimento 

do Senhor Deputado Gildevan Fernandes.  

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 DE URGÊNCIA N.º 101/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª, depois 

de ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 

para o Projeto de Lei nº 298/2016, de autoria do 

Gilsinho Lopes, que proíbe a entrada ou permanência 

de pessoas utilizando capacete, qualquer outro tipo de 

cobertura ou máscara, que oculte o rosto, nos 

estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao 

público no âmbito do Estado. 

 

Palácio Domingos Martins, 31 de outubro 

de 2016. 
 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual - Líder do PR 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 101/2016. 

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 DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1003/2016 

 
Senhor Presidente: 



Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 15 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

a Secretaria de Estado da Agricultura, elaboração de 

Projeto e implantação da Energia Produtiva Trifásica 

na comunidade de Rodrigues, localizada no 

município de Ibatiba. 

 

Senhor Governador:  

 

A eletrificação rural constitui elemento de 

fundamental importância para o aumento da 

produção e aprimoramento do produto agrícola que 

consequentemente resulta num melhor nível de vida 

para o agricultor. Com novas e modernas tecnologias 

à disposição, o produtor rural tem a propriedade 

valorizada e pode buscar alternativas agrícolas para 

aumentar sua renda liquida e gerar empregos, além de 

estimular o mercado de produtos industrializados. 

Nas últimas décadas, o país tem observado 

uma constante migração da população rural para as 

áreas urbanas em busca de melhores perspectivas de 

trabalho e qualidade de vida.  

O setor industrial passou a ter um 

crescimento e uma importância econômica maior que 

o setor rural e, consequentemente o atendimento à 

indústria e à população urbana, na década de 70, 

passaram a ser prioridade dos governos. Somados a 

estes fatores, o modelo de geração de energia em 

grandes usinas e transmissão em grandes potências a 

longas distâncias, diretamente aos grandes 

consumidores, ou seja, os aglomerados urbanos e 

indústrias, acabou excluindo o atendimento aos 

pequenos consumidores rurais, com baixo poder 

aquisitivo, que vivem em áreas dispersas. Entretanto, 

a energia produtiva rural é um importante fator 

indutor do desenvolvimento humano, econômico e 

social, com impactos que ultrapassam as fronteiras 

das comunidades rurais. 

A eletrificação, enquanto meio para o 

desenvolvimento, está inserida numa rede 

caracterizada por relações de dependência, reforço 

mútuo e loops de realimentação entre os seus 

componentes. Além dos benefícios evidentes para a 

população rural, com possibilidade de maior nível de 

conforto, satisfação, acesso a meios de comunicação 

e informação, mecanização agrícola e consequente 

melhoria da produtividade agrícola, este setor 

impulsiona a cadeia produtiva industrial (cada R$ 

1,00 investido em eletrificação rural gera R$ 3,00 ao 

longo da cadeia produtiva -  Banco Mundial, Gazeta 

Mercantil, 1999), aumenta o consumo de bens 

duráveis por esta população. Para o setor público, a 

eletrificação auxilia o processo de fixação do homem 

no campo, o que desonera o Estado nos seus gastos 

públicos com diminuição dos custos com 

infraestrutura urbana (mais cara que a rural) nos já 

inchados centros urbanos; diminui o desemprego nos 

grandes centros e gera empregos no setor rural. Dessa 

forma, a eletrificação rural combinada com um 

efetivo programa de gestão econômica dos espaços 

rurais, propiciam o desenvolvimento e a alavancagem 

do setor agrícola no interior dos municípios. 

Com novas e modernas tecnologias à 

disposição, o produtor rural tem a propriedade 

valorizada e pode buscar alternativas agrícolas para 

aumentar sua renda líquida e gerar empregos, além de 

estimular o mercado de produtos industrializados.  

A chegada da eletricidade propicia a 

introdução de inovações tecnológicas sendo um fator 

decisivo para a viabilização da irrigação da lavoura, a 

drenagem de áreas inundadas, a conservação de 

produtos e o processamento das colheitas, resultando 

em maior produtividade agrícola e qualidade dos 

processos produtivos, permitindo a produção de bens 

de maior valor agregado, revertendo-se em aumento 

da renda do agricultor rural. 

Os programas de energia produtiva têm 

contribuído significativamente para atender à 

necessidade de acesso à energia elétrica do campo, 

evitando o êxodo rural e mantendo o homem no 

campo, com isso, melhorando suas condições de vida 

e aumentando a produção de alimentos. Isto significa 

inclusão social através da infraestrutura de serviços 

básicos, recuperação de áreas ambientais degradadas, 

manutenção e criação de oportunidades de trabalho e 

geração de renda, permitindo o desenvolvimento da 

agroindústria. 

Diante do exposto é que apresentamos a 

presente Indicação, solicitando energia mais 

produtiva trifásica para a comunidade de Rodrigues 

com 600 habitantes, localizada no município de 

Ibatiba, uma reivindicação dos habitantes da 

comunidade, do Vereador eleito Roberto Luiz Chaves 

(Robertinho Magnético) e desta deputada. 

 
Palácio Domingos Martins, 24 de outubro 

de 2016. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação  a Indicação n.º 

1003/2016. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1004/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, 

realize a construção de uma Ponte na localidade do 

Córrego do Perdido comunidade do Perdido dando 

acesso a Congregação da Igreja Assembleia de Deus, 

localizado no Município de Ibatiba. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é uma obra de suma importância para o 

município, além de atender os anseios da comunidade 

local que anseia por este benefício. 

A construção da Ponte vai alavancar 

economia local, pois é de extrema importância para 

os produtores rurais, facilitando a escoação de toda a 

produção rural, o ir e vir dos moradores da 

comunidade. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior condição para que a 

produção aconteça com um mínimo de perdas e as 

facilidades decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Após o encaminhamento da indicação a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, 

gostaríamos da manifestação quanto nossa indicação. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, pois é um 

anseio dos produtores rurais da comunidade de 

Córrego do Perdido, do vereador eleito Roberto Luiz 

Chaves (Robertinho Mgnético) e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação  a Indicação n.º 

1004/2016. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1005/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

a Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, a realização de 

assinatura de convênio com a Prefeitura Municipal de 

Ibitirama, para instalação de Torre de Telefonia 

Móvel e internet 3G entre as comunidades de Pedra 

Roxa e São José do Caparaó, localizadas no 

município de Ibitirama, que serão beneficiadas. 

 

Senhor Governador: 

 

Torre de telefonia móvel, serviço de telefonia 

móvel e internet 3G é necessário e de fundamental 

importância para o jovem do campo, melhorando o 

desenvolvimento dos alunos das comunidades rurais, 

com incentivo a cultura, a pesquisa e a venda de seus 

produtos e vai criar a geração de novas oportunidades 

de emprego e renda para as famílias que ali habitam e 

trabalham com agricultura familiar. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel e a internet 3G nas escolas do meio 

rural. Uma significativa fatia da população ainda não 

tem acesso a esse benefício. 

No futuro o acesso aos meios avançados de 

comunicação e seus diferentes suportes tecnológicos, 

serão ainda mais relevantes. 

A reivindicação vai permitir a comunicação e 

o acesso dos moradores da região, dos produtores 

rurais na comercialização da cafeicultura, outro fator 

de grande relevância é a Rota Imperial que vem se 

tornando uma marca turística da região, frequentada 

por turistas do mundo inteiro, movimentando a 

economia local e divulgando a cultura do nosso 

Estado, permitindo que estejam conectados com o 

mundo.  

As comunidades de Pedra Roxa e São José 

do Caparaó possuem aproximadamente 250 

produtores rurais, escola agrícola e municipal, duas 
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associações de produtores rurais, unidade de saúde e 

creche. É  uma área turística, com  belas pousadas. A 

produção rural é café, leite, tomate, cereais diversos e 

possui uma Indústria Madeireira. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação que é uma 

solicitação do Prefeito eleito de Ibitirama Sr. 

Reginaldo Simão de Souza e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 24 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1006/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada  ao  

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

a Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca a compra de um secador de café 

e que promova um convênio de Termo de Cessão de 

Uso com a Associação Comunitária dos Agricultores 

Familiares da Comunidade do Perdido Ibatiba, 

localizada no município de Ibatiba. 

 

Senhor Governador: 
 

A secagem é uma das etapas no 

processamento do café que mais influencia nos 

parâmetros de qualidade da bebida. Sendo assim, a 

preservação dos grãos nessa etapa influencia 

diretamente na valorização do produto final. 

A secagem quando realizada de maneira incorreta 

pode afetar a qualidade dos grãos, por meio de 

modificações físicas, químicas e sensoriais 

indesejáveis. 

As principais fontes de trabalho e renda dos 

produtores agrícolas da Associação Comunitária dos 

Agricultores Familiares da Comunidade do Perdido 

Ibatiba/ES, é a cafeicultura.  

Na região são aproximadamente 100 

produtores rurais que serão beneficiados com o 

secador de café que vai contribuir para a qualidade do 

café dos produtores rurais da associação assim como 

dos agricultores dos arredores da comunidade do 

Perdido, agregando mais  um valor no produto final, 

devido ao trato cultural. 

A agricultura Rural tem grande importância 

na redução do êxodo rural e no potencial de criar 

condições e oportunidades de trabalho e 

sobrevivência no campo. Esta estrutura produtiva 

contribui para o desenvolvimento de municípios de 

pequeno e médio porte em todas as regiões do 

Estado. 

Atualmente a agricultura rural vem sendo o 

centro das atenções por ser um meio alternativo de 

desenvolvimento para a zona rural, a qual tem 

capacidade de diminuir a miséria, as desigualdades 

sociais e econômicas e o mau uso dos recursos 

naturais disponíveis, bem como, torná-la mais 

resistente aos grandes mercados e mais eficiente 

quanto a sua produtividade. 

A presente indicação é uma reivindicação da 

Presidente da Associação Comunitária dos 

Agricultores Familiares da Comunidade do Perdido, 

do Vereador eleito Roberto Luiz Chaves (Robertinho 

Magnético) e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1007/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

a Secretaria de Saúde realize assinatura de convênio 

ou repasse de recurso para a Prefeitura municipal de 

Laranja da Terra para aquisição de uma ambulância 

modelo Sprinter. 

 

Senhor Governador: 
 

A luta por uma saúde pública gratuita no 

Brasil remonta de décadas. A Constituição de 1988 

estabeleceu um importante marco a caminho dessa 

conquista com o surgimento do SUS - Sistema Único 

de Saúde. O SUS é considerado um dos maiores 
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sistemas públicos de saúde do mundo, e garante o 

direito à saúde como um “direito de todos” e “dever 

do Estado”.  

Este direito foi regulamentado pela Lei nº. 

8.080/1990, que define o atendimento público da 

saúde e que estabelece cinco princípios básicos que 

orientam o sistema: a universalidade, a integralidade, 

a equidade, a descentralização e a participação 

popular, esta consolidada pela Lei 8.142/1990, que 

imprimiu ao SUS uma de suas principais 

características: o controle social, ou seja, a 

participação dos usuários (população) na gestão do 

serviço atraves dos Conselhos e Conferências de 

Saúde. 

O município de Laranja da Terra hoje possui 

somente duas ambulâncias de pequeno porte e não 

supre a necessidade das demandas de pacientes em 

estado grave durante a longa viagem dos mesmos até 

os centros de atendimento médico especializado, fato 

este que é recorrente e diário no município. 

Há anos a População almeja por este tipo de 

atendimento, considerando que os pacientes sofrem 

muito com a falta de comodidade. É oportuno 

salientar que a prefeitura não possui nem uma 

ambulância com UTI. 

Face ao exposto apresentamos a presente 

indicação, que é uma solicitação do Jackson 

Bulerianm vice-prefeito e vereador eleito, da 

população do município e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 14 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1008/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. ao Exmo. Governador do Estado do Espírito 

Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

a Secretaria de  Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca , através do 

projeto caminhos do campo, a pavimentação asfáltica 

e  drenagem de aproximadamente de 15 km da sede 

do município de Ibitirama x Figueira x São 

Francisco. 

Senhor Governador: 

 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 

dos nove mil e quatrocentos habitantes do município 

de Ibitirama, comunidades de Figueira x São 

Francisco. 

A reivindicação vai melhorar a distância 

entre os produtores rurais, na comercialização dos 

produtos da região, pois, terão acesso aos preços de 

seus produtos e insumos, permitindo assim uma 

melhor negociação com os intermediários na venda 

direta de seus produtos. 

A economia das comunidades de Figueira x 

São Francisco está diretamente ligada à agricultura 

familiar, são as comunidades com a maior produção 

do café e de leite do município. 

A pavimentação asfáltica vai facilitar muito a 

vida dos produtores rurais daquela região, além de 

alavancar a economia local, proporcionando 

melhores condições de trafegabilidade a todos. 

Também às famílias que ali residem necessitam de 

atendimento médico/hospitalar, de transporte de seus 

filhos para as escolas e, ainda, do escoamento da 

produção agrícola. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior condição para que a 

produção aconteça com um mínimo de perdas e as 

facilidades decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Esta é uma reivindicação dos agricultores 

rurais e moradores das comunidades de Figueira x 

São Francisco, localizado no município de Ibitirama, 

do Prefeito eleito de Ibitirama Sr. Reginaldo Simão 

de Souza e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 24 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1009/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada  ao  

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 
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a Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca determine a 

Implantação do Programa de Comunicação no 

Campo, à instalação de Telefonia Móvel e Internet 

3G No distrito de Santo Antônio de Muqui com 

benefício para o distrito de São Pedro de Itabapoana e 

Ponte de Itabapoana, localizados no município de 

Mimoso do Sul.  

 
Senhor Governador: 

 
A indicação que ora apresentamos é um apelo 

do distrito de Santo Antônio de Muqui de São Pedro 

de Itabapoana e Ponte de Itabapoana, localizados no 

município de Mimoso do Sul. 

A reivindicação vai permitir a comunicação e 

o acesso dos moradores da região, os produtores 

rurais na comercialização da cafeicultura, pães 

caseiros, biscoito e a parte de artesanato etc, outro 

fator de grande relevância é a festa da Sanfona e da 

Viola que se tornou uma marca cultural da região, 

frequentada por turistas do mundo inteiro, 

movimentando a economia da região e divulgando a 

cultura do nosso Estado, permitindo que estejam 

conectados com o mundo.  

O Serviço de telefonia móvel é necessário e 

de fundamental importância para o homem no 

campo, melhorando o desenvolvimento às 

comunidades rurais acima citadas, incentivando a 

venda de seus produtos, gerando novas oportunidades 

de emprego e renda para as famílias que ali habitam e 

produzem. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel no meio rural. Uma significativa fatia 

da população ainda não tem acesso à telefonia móvel 

e internet. No futuro o acesso aos meios avançados 

de comunicação e seus diferentes suportes 

tecnológicos, serão ainda mais relevantes. 

Esta é uma reivindicação dos habitantes, e 

dos Vereadores Glorinha e Marquinhos Jaú dos 

distritos de Santo Antônio de Muqui, São Pedro de 

Itabapoana e Ponte de Itabapoana, pois a telefonia 

móvel e o acesso à internet facilitará o homem do 

campo na venda dos seus produtos e fazendo com 

que estes permaneçam no campo. 

 
Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes, Guerino 

Zanon e Luiz Durão) 

  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

INDICAÇÃO N.º 1010/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

à Secretaria de Estado de Educação viabilize a 

aquisição de três (03) climatizadores para a Escola 

Estadual de Ensino Médio Sobreiro, localizada no 

município de Laranja da Terra. 

 

Senhor Governador: 

 

A preocupação com o ambiente apropriado 

para o desenvolvimento das atividades humanas deve 

se estender aos prédios escolares, visto que estes 

locais abrigam inúmeras pessoas com a finalidade de 

adquirir conhecimento e cultura. 

Assim, é necessário que a arquitetura destes 

prédios esteja plenamente adequada para receber os 

estudantes e possibilitar o máximo de condições de 

aprendizagem. 

A busca por um lugar específico para se 

ministrar aulas é uma preocupação bem antiga. O 

espaço escolar configura-se como elemento 

fundamental para a formação do ser humano. A busca 

da harmonia entre o usuário e o ambiente é uma 

questão que deve ser cuidadosamente relacionada, 

pois deve haver uma interação entre espaço físico, 

atividades pedagógicas e comportamento humano. 

Dessa forma, é necessário que os projetos de escolas 

pensem edificações que possam ser modificadas ao 

longo dos anos, além de considerar o conforto 

ambiental: as condições térmicas, luminosas e 

acústicas que resultam em variações climáticas 

comprometendo o bem estar e o aproveitamento 

didático dos alunos que estejam nesses ambientes. O 

ambiente e os elementos que o compõem formam um 

conjunto inseparável que interfere diretamente nas 

pessoas que nele estão inseridas 

Além da importância do espaço construído, 

outro fator que pode interferir no desenvolvimento 

didático dos alunos são as condições ambientais da 

classe: acústica, temperatura, insolação, ventilação e 

luminosidade, as quais podem refletir-se em fatores 

tão diversos como a sociabilidade dos usuários, seu 

desempenho acadêmico e mesmo em sua saúde. 

Sentir-se confortável é uma das melhores 

sensações dos seres humanos. Alguns estudos já 

comprovaram que condições desfavoráveis de 

conforto ambiental são causa de mau desempenho 

dos alunos. Se considerar que o conforto térmico e o 
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meio ambiente interferem no aproveitamento didático 

dos alunos em sala de aula. Quanto melhor forem as 

condições de conforto térmico nos ambientes de uma 

edificação, melhor será o desempenho de quem os 

ocupa e o aproveitamento didático dos alunos em sala 

de aula, por isso tornam-se necessárias à análise e 

avaliação do ambiente climatizado.  

Segundo White (2008) o ambiente bem 

refrigerado é um suporte para uma condição precisa 

nos processos de aprendizagem. Ela também orienta 

que a escola deve ser uma referência para a saúde dos 

alunos e da comunidade. 

As salas de aula ficam incrivelmente mais 

confortáveis com o clima mais ameno. Assim, os 

alunos diminuem as saídas, as idas ao banheiro, as 

escapadas típicas de quem não suporta um ambiente 

com o clima que gera desconforto. A sala climatizada 

para a escola ajuda muito a manter os alunos focados 

na aula, já que eles não se incomodam tanto com o 

calor ou frio intenso. 

Diante do exposto, apresentamos a presente 

Indicação por ser uma reivindicação do ex-prefeito e 

Vereador eleito Jackson Bulerianm, desta deputada e 

dos  alunos da Escola  Estadual de Ensino Médio 

Sobreiro de Laranja da Terra, pois,  assim, as chances 

de sonolência, cansaço e falta de ar ficam de fora da 

sala de aula, o que não interfere no ambiente de 

estudos dos alunos e professores. Fica muito mais 

fácil trabalhar e aprender dessa maneira, por isso, o 

climatizador para a escola é fundamental para ajudar 

nos estudos. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

Presidente da Comissão de Educação 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1011/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo César Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

Secretaria de Estado da Agricultura elabore Projeto 

de drenagem e asfaltamento através do Projeto  

Caminhos do Campo, na comunidade de Pratinha x 

ES 185, município de Ibitirama, com 

aproximadamente 4Km. 

 

Senhor Governador: 

 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é uma obra de suma importância para os 

produtores rurais da Comunidade de Pratinha, 

localizada no município de Ibitirama. 

Com a realização do Projeto Caminhos do 

Campo nesta região, vai reduzir os custos e as perdas 

da produção agrícola, sem falar que vai fortalecer a 

agricultura familiar e o escoamento da produção do 

café e do leite, vai viabilizar o desenvolvimento 

econômico da comunidade e do município de 

Ibitirama. 

Pavimentada, a estrada rural facilita o 

escoamento da produção agrícola, reduzindo custos e 

as perdas, principalmente em produtos perecíveis. 

Outro benefício é registrado ainda com a geração de 

novos negócios e o fortalecimento da produção do 

café, da agropecuária e da produção de hortaliças, 

setor gerador de empregos diretos e uma renda 

adicional para os produtores rurais, principalmente os 

de base familiar. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem no 

campo. Para que essa fixação se realize é necessário 

levar ao interior condição para que a produção 

aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades 

decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

solicitação do Prefeito eleito Sr. Reginaldo Simão de 

Souza e desta deputada     e dos moradores da 

comunidade de Pratinha-Ibitirama. 
 

Palácio Domingos Martins, 26 de outubro 

de 2016. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 1012/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
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reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, assinatura de um 

Convênio com a Prefeitura Municipal de Ibitirama, 

para a implantação de Torre de  Telefonia Móvel e 

Internet 3G na comunidade de Pratinha do Juscelino. 

 

Senhor Governador: 

 

A presente indicação é um apelo dos 

produtores rurais, moradores e dos estudantes da 

comunidade de Pratinha do Juscelino, que hoje 

encontra-se em pleno desenvolvimento e necessita da 

torre de telefonia móvel e a internet 3G. 

A comunidade possui 500 famílias, é grande 

produtora de café e leite, possui uma Associação, 

escola, creche e unidade de saúde. Com a instalação 

de torre de telefonia móvel e a internet 3G as 

localidades de Cachoeira da Fumaça, Córrego do 

Painel, parte do Baiano, Boa Sorte, Pratinha e Santa 

Luiza serão beneficiadas. 

O serviço é necessário e de fundamental 

importância para ao homem do campo, melhorando o 

desenvolvimento das comunidades rurais acima 

citadas, incentivando a venda de seus produtos e a 

geração de novas oportunidades de rendas para as 

famílias que ali residem e trabalham. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel e internet 3G no meio rural. Uma 

significativa fatia da população ainda não tem acesso 

à telefonia móvel. No futuro o acesso aos meios 

avançados de comunicação e seus diferentes suportes 

tecnológicos, será inda mais relevante. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

reivindicação dos produtores rurais, estudantes, do 

Prefeito eleito Sr. Reginaldo Simão de Souza e desta 

deputada, pois será de muita valia para a Comunidade 

de Pratinha do Juscelino e as acima citadas. 

 

Palácio Domingos Martins, 26 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1013/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo César Hartung, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano-SEDURB, que realize 

convênio com a Prefeitura Municipal de Laranja da 

Terra, para aquisição de um caminhão pipa ou 

caminhão tanque. 

 

Senhor Governador:  

 

Um caminhão tanque, caminhão pipa ou 

caminhão-cisterna é um caminhão equipado com um 

reservatório para transporte de líquidos ou materiais 

pulverulentos, utilizado exclusivamente para 

transporte de água potável, ou não. Também pode ser 

utilizado para controle de emissão de poeira, 

umectação de vias e pátios, terraplenagem, irrigação, 

lavagem de ruas e praças, abastecimento de água 

potável em residências, além de minimização os 

efeitos negativos do período de estiagem e seca. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que o referido equipamento contribuirá para a 

realização de diversas atividades municipais, tais 

como o apoio à agricultura familiar, além de 

permanecer em prontidão para auxiliar situações 

emergenciais que por ventura possa vir acontecer, vai 

atender a população na realização de limpeza das 

ruas, pequenos incêndios. 

O município de Laranja da Terra está em 

pleno desenvolvimento, com inúmeros projetos de 

pró-moradias e bairros novos ao longo dos anos, mas 

ainda não possui asfalto e calçamento em todos os 

lugares. A ação do caminhão pipa viria sanar a 

necessidade urgente em períodos de estiagem de 

diminuir a poeira que tem causado muitos problemas 

de saúde, entre eles o mais grave são os respiratórios 

nas pessoas que residem nos bairros. 

Nos dias de hoje o caminhão pipa vai ajudar 

muito a população devido à crise hídrica jamais vista 

nos últimos anos na história do Estado, é importante 

ressaltar que neste período de seca o calor é muito 

intenso e com isso a umidade do ar chega a 20% e 

esse é um dos fatores causadores de incêndios. O 

município de Laranja da Terra não possui corpo de 

bombeiros. 

O referido pedido contribuirá para o 

desenvolvimento do município de Laranja da Terra, 

permitindo a realização de atividades pertinentes à 

gestão municipal.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

solicitação do Vice-prefeito Jackson Bulerianm, da 

população de Laranja da Terra e desta deputada. 
 

Palácio Domingos Martins, 14 de outubro 

de 2016. 
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LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1014/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Construção de um Campo Bom 

de Bola no distrito de São Jorge 

Tiradentes. O presente distrito está 

localizado no município de Rio 

Bananal/ES. O mencionado distrito 

tem em toda sua região, uma 

população de aproximadamente 

4.500 (quatro mil e quinhentos) 

habitantes, e com este imenso 

volume populacional, os munícipes 

que ali habitam encontram 

diariamente dificuldades no que diz 

respeito à prática esportiva e 

atendimento às crianças, adolescentes 

e Pais desta região. Dessa forma, a 

construção de um campo Bom de 

Bola, neste distrito promoverá maior 

qualidade de vida para a população, 

pois irá oportunizar aos munícipes 

que ali residem o atendimento aos 

cidadãos o mais próximo possível de 

sua comunidade, incentivando a 

prática esportiva e contribuindo para 

a diminuição da violência na 

comunidade, o quê justifica a 

presente indicação. 

 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2016. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual - PTC 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1015/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Determinar urgentes providências 

junto à Companhia Espírito Santense 

de Saneamento - CESAN, 

objetivando criar critérios especiais 

para a quitação dos débitos referentes 

às tarifas de água e esgoto para os 

contribuintes de baixa renda, 

possibilitando a remissão da dívida, a 

fim de que as famílias menos 

favorecidas economicamente possam 

regularizar sua situação, podendo, 

após, se inscreverem e se 

beneficiarem no Programa Tarifa 

Social oferecido por essa Companhia 

e regulamentado pela Agência 

Reguladora de Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária do Espírito 

Santo - ARSI e pela Secretaria de 

Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano - 

SEDURB. 

 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2016. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O sonho de adquirir o benefício em forma de 

desconto do Programa Tarifa Social, que incide sobre 

as tarifas de água e esgoto dos imóveis residenciais 

de moradores de baixa renda, em que a Companhia 

Espírito Santense de Saneamento - CESAN, junto a 

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano - SEDURB e a Agência 

Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura 

Viária do Espírito Santo - ARSI possibilitam realizar 

à grande parcela da população, tem se tornado um 

verdadeiro pesadelo para os contribuintes que estão 

inadimplentes com as tarifas de exercícios anteriores 

e que não podem aderirem a esse benefício. 

Apesar de toda a atenção dispensada ao 

contribuinte de baixa renda por aquela Companhia, 

no sentido de viabilizar uma forma de desconto das 

tarifas de água e esgoto para esse grupo familiar se 

beneficiar, muitas pessoas estão inadimplentes e não 

conseguem aderir a esse Programa Social - Tarifa 

Social. 

Trata-se aqui, em maior parte, de pessoas que 

auferem pouca renda, que é destinada, em sua 

totalidade, à subsistência das famílias. Dessa forma, a 

dívida, quando acumulada, tem menor probabilidade 
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de se encaixar na despesa mensal, já que em primeiro 

lugar estão as despesas com alimentação. 

É preciso reconhecer, que tal situação só tem 

a se agravar com os reflexos da crise financeira 

mundial, que tem provocado o fechamento de 

inúmeros postos de trabalhos, com consequências 

desastrosas para as famílias de menor renda, em que 

a ausência de trabalho para qualquer das pessoas que 

compõem o núcleo familiar influi diretamente na 

capacidade financeira desse para suprir as 

necessidades básicas. 

É, portanto, medida de justiça que a CESAN, 

SEDURB e a ARSI criam critérios especiais para a 

quitação de débitos com os contribuintes 

inadimplentes e de baixa renda, viabilizando a 

remissão da divida. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1016/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno - constante da Resolução 2.700 de 

29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado fazer 

constar, em editais de Licitações 

para aquisição ou locação de novas 

viaturas policiais e de condução de 

presos, a especificação de para-

brisas blindados, no mínimo nível 

III, como item obrigatório no Estado 

de Espírito Santo. 

 

Palácio Domingos Martins, 26 de outubro 

de 2016. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PTN 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura demonstra a 

necessidade de constar, em editais de Licitações para 

aquisição ou locação de novas viaturas policiais e de 

condução de presos, a especificação de para-brisas 

blindados, no mínimo nível III, como item 

obrigatório no Estado de Espírito Santo. O trabalho 

dos policiais é considerado uma atividade de alto 

risco, no entanto, é dever do Estado dispor de todo o 

aperfeiçoamento das táticas de ação e dos 

instrumentos tecnológicos, a fim de reduzir o risco de 

qualquer lesão à saúde do servidor da segurança 

pública. Cada vez mais temos a certeza que, embora a 

atividade policial seja considerada perigosa, o 

acidente no trabalho policial pode ser evitado com a 

implantação de uma política prevencionista a partir 

de medidas, por parte do governo, que garanta a 

implantação de normas que venham proteger a vida e 

a saúde do policial no exercício da atividade da 

Segurança Pública. Neste sentido, a utilização de 

equipamentos modernos, de novas tecnologias e de 

material de proteção contra arma de fogo, são 

importantes aliados para ampliar a margem de 

segurança da atividade policial. E neste contexto, a 

blindagem das viaturas da Polícia Civil e da Polícia 

Militar consiste em uma ação de grande relevância. 

Embora esta indicação possa ter, num primeiro 

momento, questionamento quanto ao alto custo do 

processo de blindagem, ressaltamos que a proposta 

trata apenas do para-brisa, ou seja, é uma medida 

pouco dispendiosa e de grande importância para os 

policiais em serviço, uma vez que, ficam fragilizados 

nas abordagens, porque não dispõem de nenhum tipo 

de proteção no para-brisa dos veículos, sendo alvos 

fáceis para os disparos mirados para a cabeça. Outra 

indagação que fazemos é quanto custa o tratamento e 

recuperação dos policiais feridos, as aposentadorias 

por invalidez, as indenizações e outras despesas para 

as famílias dos mortos, além do treinamento de 

quadros para substituir os que caíram em serviço? 

Pelos motivos expostos, apresentamos a proposta 

para análise dos nobres Pares, esperando desde já 

total apoio para sua aprovação. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Hudson Leal, Janete de Sá 

e Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 

1005/2016, 1006/2016, 1007/2016, 1008/2016, 

1009/2016, 1010/2016, 1011/2016, 1012/2016, 

1013/2016, 1014/2016, 1015/2016 e 1016/2016. Os 

Senhores Deputados que as aprovam, permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 

Aprovadas. 

Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur.  

 
 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
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Deputados, cumprimento os nobres amigos que estão 

na galeria, nossos colaboradores, imprensa, nossos 

telespectadores e nossos internautas. 

Quero fazer dois registros. O primeiro, sobre 

a belíssima reunião que tivemos hoje na Comissão 

Permanente do Cooperativismo, quando tivemos o 

privilégio de receber o professor César Otaviano 

representando a Cooperativa-Escola dos Alunos do 

Ifes do Campus de Alegre - Coopa, e tivemos a 

oportunidade de debater e ouvir os benefícios que o 

cooperativismo gera e traz para a nação, a 

importância da formação dos nossos alunos em 

relação à questão do cooperativismo. 

Quero fazer também uma menção muito 

bacana sobre uma nota que a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil trouxe, em relação à PEC 241. 

Acho que vale a pena fazermos ao menos citação dos 

principais pontos que aquela conferência trouxe para 

nós.  

Eles apontam que a fórmula para alcançar o 

equilíbrio dos gastos públicos por meio da PEC 241 

limitará, a partir do ano que vem, as despesas 

primárias do Estado na área da Educação, Saúde, 

Infraestrutura, Segurança, Funcionalismo e outros, 

criando teto para estas despesas. Mas, não criam teto 

para as despesas de gastos do governo federal, como 

por exemplo, o pagamento de juros da dívida pública. 

Por que então este tratamento diferenciado? 

Por que cortar da Educação e Saúde e não colocar 

freio no gasto da famigerada dívida pública?  

Eles continuam dizendo que a PEC 241 é 

injusta e seletiva porque elege para pagar a conta, e 

eu dizia isto aqui há poucos dias, usei a expressão 

pagar o pato, no descontrole dos gastos dos 

trabalhadores e dos pobres. Quem vai pagar a conta 

são os trabalhadores e os pobres. Ou seja, aqueles que 

mais precisam do Estado, de terem garantidos seus 

direitos constitucionais. Além disso, beneficia os 

detentores do capital financeiro ao não colocar o teto 

para o pagamento de juros. Os grandes detentores do 

sistema de bancos e do capital continuarão ganhando. 

Continuaremos a ter altíssimas taxas de juros no 

mercado, cheque especial, cartão e etc. Também a 

PEC 241 supervaloriza o mercado em detrimento do 

Estado. O dinheiro deve servir e não governar! É isso 

que temos colocado. 

A PEC 241 afronta a Constituição de 88, que 

é uma constituição do cidadão, ao tratar dos artigos 

198 e 212 que garantem um limite mínimo de 

investimento nas áreas de Saúde e Educação. Ela 

desconsidera essa ordem constitucional. 

A partir de 2018 o montante assegurado para 

essas áreas terá um novo critério de correção, que 

será a inflação do ano anterior e não mais a receita 

corrente líquida, como prescreve a Constituição 

Federal. Infelizmente, essa PEC idolatra o mercado, 

doutrina socialmente, de maneira negativa, a nossa 

vida financeira. 

Acrescento a esta análise da Conferência 

Nacional dos Bispos, aquilo que já falei. A PEC 241 

é um atentado aos direitos sociais da nossa nação. Do 

jeito que está, sem ser corrigida, é um atentado. 

Precisamos conter gastos, mas se for para conter 

gastos tem que ser unilateral, não privilegiando o 

mercado financeiro. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - O Senhor Deputado Euclério 

Sampaio declinou. 

Os Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos 

e Gildevan Fernandes também declinaram.  

O Senhor Deputado Sergio Majeski também 

declina?  

Então, V. Ex.ª tem a palavra. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus cumprimento 

à Mesa, aos colegas que ainda estão em Plenário, aos 

funcionários da Casa, e àqueles que nos assistem 

através da TV Ales. 

Para iniciar, ainda sobre a questão dos 

militares da Assembleia Legislativa, enviamos ofício 

para a Secretaria de Transparência, para a Secretaria 

de Segurança, e também para o Comando da Polícia 

Militar, requerendo que expliquem e mandem 

detalhadamente em quais as instituições têm militares 

à disposição, por que estão à disposição e o que 

fazem, assim como personalidades e autoridades do 

estado que têm policiais à disposição. Ficamos 

sabendo, precisamos de confirmação, é claro, que há 

pessoas que chegam a ter até vinte policiais a sua 

disposição como seguranças particulares. Isso é mais 

do que o contingente de policiais que, às vezes, estão 

a serviço de três, quatro municípios no interior do 

estado. Aguardamos ansiosamente as respostas para 

todos esses questionamentos. 

Hoje, me reportarei um pouquinho, ainda não 

falei sobre isso desta tribuna, sobre a ocupação das 

escolas que está ocorrendo. Já visitei algumas. 

Considero a motivação dos alunos extremamente 

pertinente. É bom vermos num país, onde as pessoas 

já não se manifestam por quase nada, que os jovens 

estejam se indignando ou protestando em relação 

àquilo que consideram fundamental.  

No entanto, preocupa-me muito a prova do 

Enem, que se aproxima. O Enem será no próximo 

final de semana e em muitas escolas que estão 

ocupadas o Enem não poderá ser realizado. Estima-se 

que no Espírito Santo até vinte mil alunos poderão 

não fazer a prova em função das escolas.  

 Faço um apelo às organizações dos 

estudantes para que entrem em um acordo e 

desocupem as escolas no período do Enem, voltando 

a ocupá-las na semana que vem. Todos sabem que 

sou professor há trinta anos e é muito frustrante para 

aqueles alunos que passaram o Ensino Médio inteiro 

se preparando para o Enem, sobretudo os alunos do 

terceiro ano e dos cursinhos pré-vestibular, que 
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estudaram muito durante todo o ano e estão 

preparados.  

 Em todos os anos já ocorreram problemas 

com o Enem. Quando é preciso transferir a prova 

para outro momento, isso causa um desânimo imenso 

em quem se preparou muito bem para essa data e 

igualmente um desânimo nos professores. Isso é um 

prejuízo muito grande. É louvável a atitude de os 

alunos protestarem e tudo mais, mas há um direito 

também daqueles que se prepararam de fazer o Enem 

nesta data. 

 Acredito no diálogo, que é possível chegar a 

um consenso e que os estudantes entendam a 

importância que é o Enem para milhões de estudantes 

no país afora. O Enem, Senhores Deputados Dary 

Pagung e Eliana Dadalto, não é só uma prova que dá 

o direito de entrar em uma instituição. Hoje, o Enem 

tem várias finalidades. O aluno precisa do Enem para 

participar do Sisu, que é o processo de seleção única 

para as universidades públicas. A maioria das 

universidades federais hoje é do Sisu, ou seja, você 

não entra em uma faculdade pública se não for por 

meio do Enem. Portanto, fazer uma boa prova é 

fundamental. O Enem é necessário para o aluno 

conseguir financiamento. Só se consegue o 

financiamento do Fies, por exemplo, se a pessoa tiver 

feito a prova do Enem, bem como o Prouni e o Nossa 

Bolsa, no Espírito Santo. Para tudo isso, é 

fundamental que a prova do Enem tenha sido feita 

pelos estudantes.  

 É possível se chegar a um diálogo e a um 

consenso, para que a realização da prova que estava 

prevista nas escolas ocorra. Friso mais uma vez - fui 

professor por muitos anos e ainda sou professor, só 

não estou na sala este ano - que no ano em que as 

provas do Enem foram violadas, foi um banho de 

água fria nos estudantes que estavam bem preparados 

para fazer a prova naquela data. O diálogo é 

importante e o consenso sempre é possível. O direito 

de todos tem que ser respeitado. O direito à 

manifestação tem que ser respeitado, mas o direito a 

fazer a prova também precisa ser respeitado.  

 Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e Luzia 

Toledo) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas. (Pausa) 

 Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao 

Senhor Deputado Dary Pagung. (Pausa) 

 Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, depois de 

ter tomado meu Lexotan, vim à tribuna hoje e como 

hoje é dia 1.º de novembro, não quero dar nenhuma 

resposta. Quem responde por mim são as urnas. As 

urnas têm dado uma resposta boa para mim.  

 Quero lembrar que hoje começou a 

campanha do Novembro Azul. Quero lembrar aos 

homens a importância de fazer o preventivo de 

próstata. Hoje já falamos na Comissão de Saúde com 

a Senhora Deputada Eliana Dadalto, que está neste 

plenário com um lacinho azul,  que esta é uma 

campanha que ajudamos, assim como ajudamos a 

Afecc a fazer a campanha do Outubro Rosa. Mês que 

vem, faremos também a campanha do Dezembro 

Vermelho, pois dia 1.º de dezembro é dia Mundial de 

Combate à Aids. É importante trabalharmos no 

sentido da prevenção. 

 O brasileiro não tem cultura preventiva. 

Infelizmente, o brasileiro cura mais a doença do que 

a previne. Isso é totalmente errado.  Já que os homens 

não têm o capricho que as mulheres têm, é preciso 

que as mulheres peçam aos seus parceiros, maridos, 

namorados, seus pais, enfim, para que façam o exame 

preventivo de próstata. No caso do homem, quanto 

mais se vive, maior é a possibilidade de se ter câncer, 

especialmente o câncer de próstata, que é um câncer 

que se detectado no início pode ser curado. Agora, se 

você deixar esse câncer avançar, fica mais difícil, e 

muitas vezes, fica incurável.  

Parabenizamos especialmente a Sociedade 

Brasileira de Urologia, seção Espírito Santo, que está 

comercializando essas camisas por um valor 

simbólico, para alertar os homens sobre a 

importância de fazer o exame de prevenção, assim 

como as mulheres fazem tão bem a prevenção do 

câncer de colo de útero e também de câncer de 

mama. Muito obrigado. (Muito bem!) 

  
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT -  Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento os 

demais servidores desta Casa e aqueles que nos 

acompanham pela TV Ales. Muito obrigado.  

O Senhor Deputado Sergio Majeski hoje traz, 

mais uma vez, esse assunto da educação. Estamos 

iniciando o Novembro Azul, ligado à saúde, mas 

estamos preocupados, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, com esse projeto de renovação da educação 

do campo que está sendo encaminhado. Temos a 

preocupação com os movimentos sociais, porque esta 

Casa não é convidada ou chamada para refletir com 

mais profundidade um assunto tão sério. 

Qual é nossa preocupação? Novamente nossa 

preocupação é a de que vem um projeto 

estabelecendo o fechamento de muitas escolas que 
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ainda funcionam no campo, com aquela velha 

explicação de que é necessário economizar.  

Estamos percebendo que o mesmo conselho, 

do mesmo governo, que determina que os pais não 

devam deixar seus filhos sozinhos - principalmente 

aqueles que têm quatro anos de idade - obriga que 

esses meninos de quatro anos de idade entrem num 

ônibus cinco ou seis horas da manhã para irem para 

as escolas distantes de sua residência.  

Estamos muito preocupados. Que tipo de 

reforma será esta, Senhora Deputada Eliana Dadalto? 

Que tipo de proposta? Como será o envolvimento dos 

movimentos sociais? Como será a participação das 

escolas da pedagogia da alternância?  Como é que 

serão ouvidas as escolas multisseriadas? Ou será que, 

novamente, um grupo de técnicos vai se sentar em 

uma sala e estabelecer aquilo que outras pessoas 

devam cumprir?  

Fico preocupado que, em nome da 

economia e da crise - como se a crise fosse durar o 

resto da vida - tomam-se decisões que interferirão 

nas vidas de milhares e milhares de pessoas. 

Espero que a Sedu possa ter o mínimo de bom 

senso e converse com os agricultores e com as 

agricultoras, porque se trata da vida de seus filhos, 

jovens e adolescentes que necessitam de 

oportunidade, que necessitam dos seus espaços 

para procurar uma educação que realmente 

valorize a vida.  

 Não adianta nada fazermos um monte de 

propaganda sobre a Escola Viva e nos esquecer de 

uma escola que está promovendo vida o tempo 

todo, como as escolas da pedagogia da alternância, 

como as escolas dos meninos do ensino 

fundamental, como as escolas lá da roça, onde a 

criança aprende Matemática, Português, mas 

aprende também a respeitar o meio ambiente, 

aprende também a respeitar os laços familiares, 

aprende a preservar sua cultura e a respeitar o 

espaço em que vive e convive.  

 Aguardamos que não seja uma reforma 

feita unilateralmente, mas que sejam convocados 

principalmente os usuários da educação. Daqui a 

um mês, seremos chamados para dar nosso parecer, 

mas parecer sobre ...? Aí, dentro de um dia, tem 

que se discutir um assunto que deveria ter sido 

discutido durante meses para chegar a uma 

conclusão que não prejudique a vida de tantas 

pessoas. Aguardamos com muita expectativa a 

sensibilidade do Governo sobre esse assunto.  

Obrigado. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 
 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria 

de requerer a V. Ex.ª verificação de quorum, para 

analisarmos a possibilidade de realização de uma 

sessão extraordinária para a apreciação da PEC e 

do projeto de lei.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Solicito aos Senhores 

Deputados que registrem presença nos terminais 

eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 
(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam 

à chamada os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Cacau Lorenzoni,  

Dary Pagung, Doutor Rafael 

Favatto, Edson Magalhães, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Gilsinho 

Lopes, Janete de Sá, Luiz Durão, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Nunes, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa e 

Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Guerino 

Zanon, Hudson Leal, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço)  

  
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Não havendo quorum para 

manutenção da sessão, vou encerrá-la. Antes, 

porém, convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, extraordinária, dia 1.º de novembro de 

2016, às 15h40min, para a qual designo  

 
 EXPEDIENTE:  
 O que ocorrer.  

  
 ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto Lei Complementar 

n.º 15/2015 e Discussão em 1.º turno da Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 10/2016.  

 Está encerrada a Sessão.  

 
Encerra-se às dezesseis horas e trinta e 

três minutos. 

 
 *De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Marcos Bruno. 
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