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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

CORREGEDOR GERAL: Deputado HUDSON 

LEAL 

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 

DATA: 13.09.2016 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 

PAUTA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 

 

B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Discussão e votação das seguintes matérias: 

Não há. 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputada Raquel Lessa 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 13/09/2016 

DIA DA SEMANA: Terça-Feira 

HORÁRIO:  13h30min. 

 

PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OF. Nº 205/16- GAB/DEP/ED – Da Exmª Senhora 

Deputada Eliana Dadalto justificando sua ausência na 

Reunião Ordinária desta Comissão no dia 30 de 

agosto. 

 

OF. Nº 114/16- GAB/DEP/LD – Do Exmº Senhor 

Deputado Luiz Durão justificando sua ausência na 

Reunião Ordinária desta Comissão no dia 30 de 

agosto. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI 180/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

EMENTA: Altera o artigo 12 da Lei nº 10.011, de 

21.05.2013, que dispõe sobre o Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos (ITCMD), alterando o percentual 

da alíquota do imposto. 

PROJETO DE LEI 224/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Altera a redação do artigo 1º da Lei 

Estadual nº 5.720/98 para exigir a prévia 

autorização legislativa para qualquer tipo de 

concessão de serviço ou obra pública. 

PROJETO DE LEI-229/15-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

auditorias trimestrais nos aparelhos utilizados para 

escuta telefônica. 

PROJETO DE LEI 231/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

empresas prestadoras de serviço, informarem 

previamente ao consumidor sobre funcionários 

habilitados. 

PROJETO DE LEI 236/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

EMENTA: Institui a política estadual de incentivo e 

fomento às feiras de alimentos orgânicos no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 237/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Torna obrigatória, em todos os 

supermercados e congêneres, a adaptação de 5% 

(cinco por cento) dos carrinhos de compras aos 

adultos e crianças com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

PROJETO DE LEI 243/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: Dispõe sobre a permissão de acesso aos 

portadores de Diabetes tipo 1, portando insulina, 

insumos,  aparelhos de monitoração de glicemia, 

pequenas porções de alimentos e bebidas não 

alcoólicas a eventos,  espaços públicos e privados. 

PROJETO DE LEI 250/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigação da instalação 
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de grades ou telas de contenção/proteção em toda 

extensão da ponte deputado Darcy Castello de 

Mendonça (3ª ponte). 

PROJETO DE LEI 256/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

EMENTA: Determina a revisão de todos os limites 

municipais no Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 257/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

EMENTA: Determina a revisão dos registros de 

todos os CAR – Cadastro Ambiental Rural no Estado 

do Espírito  

PROJETO DE LEI 258/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui o Dia Estadual da Igreja de 

Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

(Mórmons). 

PROJETO DE LEI 260/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Dispõe sobre o ensino de noções básicas 

da Lei Maria da Penha nas Escolas de Ensino Médio 

do Estado. 

PROJETO DE LEI 261/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui a Semana Estadual da Qualidade 

da Merenda Escolar. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

73/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense ao Sr. Luiz Carlos Leonardi Bricalli 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

74/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense à Sra. Maria Sélia de Moraes. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

75/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense ao Sr. Ricardo Farias. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 23/16-Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: Institui a Comenda do Mérito Arautos da 

Paz no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 27/16-Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

EMENTA: Revoga dispositivos da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, vedando as ausências 

de parlamentares nas sessões da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 28/16-Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

EMENTA: Modifica o artigo 124 da resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, considerando falta a 

ausência não justificada do parlamentar durante as 

votações. 

 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

 

Deputada Eliana Dadalto 

Projetos de Lei nº: 236/16 e 258/16,  

Projetos Decreto Legislativo nº: 73/16, 74/16 e 

75/16. 

Projeto de Resolução nº: 27/16. 

 

Deputado Luiz Durão 

Projetos de Lei nº: 229/16 e 260/16,  

Projeto de Resolução nº: 23/16. 

 

Deputada Janete de Sá 

Projetos de Lei nº: 237/16, 243/16 e 261/16. 

 

Deputado Marcelo Santos 

Projetos de Lei nº: 180/16, 231/16 e 256/16. 

 

Deputado Doutor Rafael Favatto 

Projetos de Lei nº: 224/16, 250/16 e 257/16. 

Projeto de Resolução nº: 28/16. 

 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

MV Nº: 343/16. 

 

2 – ORDEM DO DIA 

 

PROJETO DE LEI 272/15-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Modifica a estratégia 14.12 da meta 14 

da Lei nº 10.382/2015, que aprovou o Plano 

Estadual de Educação do Espírito Santo – PEE/ES, 

período 2015/2025, em adequação ao Plano 

Nacional de Educação. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 28/06/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 05/07/2006 

PROJETO DE LEI 421/15-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATOR: Deputado Luiz Durão 

EMENTA: Declara de Utilidade Pública a 

Associação Gabrielense dos Agricultores 

Conscientes – AGAC. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/08/2016 

PRAZO DO RELATOR: 06/09/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 13/09/2016 

PROJETO DE LEI 05/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATOR: Deputado Luiz Durão 

EMENTA: Declara de utilidade pública o Núcleo de 
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Resgate, Social, Agrícola, Cultural e Esportivo – 

Novos Tempos de Ponte do Itabapoana. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/08/2016 

PRAZO DO RELATOR: 30/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 06/09/2016 

PROJETO DE LEI 74/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Institui o Dia Estadual de Combate à 

Corrupção. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 11/05/2016 

PRAZO DO RELATOR: 31/05/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 07/06/2016 

PROJETO DE LEI 83/16 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Altera e inclui dispositivos na Lei nº 

10.322, de 29.12.2014, que obriga as farmácias do 

Estado que participam do Programa “Farmácia 

Popular” do Governo Federal a afixarem em suas 

dependências, em local visível, a relação dos 

remédios contemplados por esse Programa e dá 

outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 18/05/2016 

PRAZO DO RELATOR: 07/06/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 14/06/2016 

PROJETO DE LEI 120/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre a possibilidade de 

utilização de animais para fretamento de carroças e 

charretes no âmbito do Estado do Espirito Santo e dá 

outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 09/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 28/06/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 05/07/2016 

PROJETO DE LEI 133/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

RELATOR Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

afixação de placas de aviso aos condutores, em 

estacionamentos públicos e privados no Estado do 

Espírito Santo, alertando para a devida atenção ao 

desembarcarem de seus veículos mantendo a 

permanência de crianças e animais domésticos no 

interior do mesmo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/07/2016 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 23/08/2016 

PROJETO DE LEI 159/16-Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

inclusão de mensagens educativas sobre temas atuais 

nas contracapas de livros, apostilas e outros 

materiais didáticos e paradidáticos custeados com 

recursos públicos e  distribuídos aos alunos da 

Rede Pública Estadual. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 05/07/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 12/07/2016 

PROJETO DE LEI 163/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Institui a Semana Estadual da Saúde 

Bucal, a ser comemorada anualmente, na última 

semana do mês de outubro. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 12/07/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2016 

PROJETO DE LEI 174/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Institui o Dia 16 de Outubro o Dia 

Estadual do Instrutor de Trânsito. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 12/07/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2016 

PROJETO DE LEI 189/16-Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Cacau Lorenzoni 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a criação, o comércio e o 

transporte de abelhas indígenas sem ferrão 

(meliponíneos) no Estado do Espirito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 15/07/2016 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 23/08/2016 

PROJETO DE LEI 190/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Institui o Dia Estadual da Arte da 

Ikebana. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/07/2016 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 23/08/2016 

PROJETO DE LEI 200/16-Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Confere ao Município de Santa Teresa o 

título de Capital Estadual da Gastronomia Italiana 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/08/2016 

PRAZO DO RELATOR: 23/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 30/08/2016 

PROJETO DE LEI 204/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado José Carlos Nunes 

RELATOR: Deputado Luiz Durão 

EMENTA: Institui o Dia do Futebol Capixaba. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/07/2016 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 23/08/2016 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

73/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense ao Sr. Luiz Carlos Leonardi Bricalli 

ENTRADA NA COMISSÃO: 31/08/2016 

PRAZO DO RELATOR: 20/09/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 27/09/2016 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

74/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense à Sra. Maria Sélia de Moraes. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 31/08/2016 

PRAZO DO RELATOR: 20/09/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 27/09/2016 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

75/16-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense ao Sr. Ricardo Farias. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 31/08/2016 

PRAZO DO RELATOR: 20/09/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 27/09/2016 

 

3 – COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 

 

Obs: Pauta gerada em 06/09/2016, às 10:00 horas, 

sujeita a alteração até a data da próxima reunião.  

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 

 

 

RESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLERIO 

SAMPAIO  

MEMBROS: Deputado ALMIR VIEIRA 

Deputado EDSON MAGALHÃES 

Deputado FREITAS  

Deputado HUDSON LEAL 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 12/09/2016 

DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO – ORDINÁRIA DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA. 

 

 

1 – EXPEDIENTE 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

1- Ofício nº 300/2016, do Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira 

Pinto, encaminhando cópia da prestação de contas 

bimestral, atividades referente aos meses de maio e 

junho de 2016.  

2- Ofício nº 86/2016, do Secretario de Estado de 

Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, 

comunicando que enviará até 30 de setembro de 

2017, relatório de avaliação referente ao exercício 

financeiro de 2016. 

 

3- Comunicado nº 0/2016, do Presidente do Fundo 

Nacional de Educação, informando a liberação de 

recursos financeiros que especifica: 

Comunicado Nº AL026454/2016 - Entidade: 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do 

Espírito Santo – R$ 131.354,63. 

 

4- Comunicado nº 0/2016, do Presidente do Fundo 

Nacional de Educação, informando a liberação de 

recursos financeiros que especifica: 

Comunicado Nº AL026481/2016 - Entidade: 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do 

Espírito Santo – R$ 4.774.486,47. 

 

5- OF. PGE-GAB Nº 227/2016, do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Estado do Espírito 

Santo, Dr. Rodrigo Rabello Vieira, em reposta ao 

ofício nº 205/2016 encaminhado a Procuradoria 

solicitando informações acerca da aplicabilidade da 

Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações estabelecidas 

pela Lei Federal nº 13.2014/2015 para o PPA 

2016/2019 e LOA 2016, informando que o 

expediente foi autuado como Processo 

Administrativo sob o nº 73736376, razão pela qual 

foi encaminhado para conhecimento de Vossa 

Excelência as manifestações exaradas nos autos do 

mencionado processo. 

 

6- Ofício nº 200197/2016, do BANDES, 

comunicando a liberação de recursos financeiros para 

o Estado do Espírito Santo no âmbito do contrato nº 

1221551 – Valor Total R$ 10.076.746,16. 

 

7- Ofício nº 116/2016, Secretário de Estado de 

Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação, 

comunicando a celebração de Convênios, no mês de 

dezembro de 2015, com municípios do Estado que 

especifica: 

Convênio 007/2015 – Águia Branca/ES - Execução 

de pavimentação de Rua no Loteamento Mirante dos 

Pontões – Valor Total R$ 146.490,31; 

Convênio 001/2015 – Cariacica/ES - Drenagem e 

pavimentação de vias nos bairros Nova rosa da 

Penha, Castelo Branco, rio Marinho, Jardim 

Botânico, Campina Grande e Santa Bárbara – Valor 

Total R$ 6.199.388,03; 

Convênio 004/2015 – Colatina/ES - Reforma da 

Praça da Igreja do Bairro Vila Lenira – Valor Total 

R$ 72.065,30; 

Convênio 008/2015 – Governador Lindenberg/ES - 

Drenagem e pavimentação da Comunidade do 

Bolívia, 1ª etapa – Valor Total R$ 131.914,79; 



Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 5 
 

Convênio 009/2015 – Governador Lindenberg/ES - 

Iluminação pública de Ruas no Bairro de Nova 

Brasília – Valor Total R$ 84.588,74; 

Convênio 006/2015 – Iconha/ES - Pavimentação de 

via no Bairro Jardim da Ilha – Valor Total R$ 

47.713,87; 

Convênio 003/2015 – Iconha/ES - Aquisição de 

veículo tipo caminhão equipado com baú para a 

coleta seletiva – Valor Total R$ 165.000,00; 

Convênio 010/2015 – Marilândia/ES - Aquisição de 

equipamento tanque para transporte de água – Valor 

Total R$ 44.400,00; 

Convênio 005/2015 – Nova Venécia/ES - 

Pavimentação de Rua no Patrimônio de São Luiz Rei 

– Valor Total R$ 93.423,44; 

Convênio 002/2015 – Vila Velha/ES - Recuperação 

de drenagem e pavimentação de vias urbanas – Valor 

Total R$ 6.106.171,34. 

 

8- Ofício nº 45/2016, do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Estadual Freitas, justificando ausência na 

Reunião Ordinária da Comissão de Finanças no dia 

08/08/2016.  

 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS: 

Projeto de Lei nº 047/2015  

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Proíbe a discriminação do servidor público 

por motivo de uso de tatuagem. 

Relator: Deputado Edson Magalhães 

Entrada na Comissão: 12/08/2016 

Prazo do Relator: 19/09/2016 

Prazo da Comissão: 26/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 086/2015  

Autor: Deputado Marcos Bruno 

Ementa: Proibe os estabelecimentos e organizações 

comerciais do Estado do Espírito Santo de 

Estabelecerem restrições para fins de troca de 

mercadorias. 

Relator: Deputado Edson Magalhães 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 198/2015  

Autor: Deputado Cacau Lorenzoni 

Ementa: Garante o direito do consumidor ser 

ressarcido em caso de roubo, arrombamento ou 

qualquer outra avaria em seu veículo que estiver 

estacionado em estacionamento pago. 

Relator: Deputado Edson Magalhães 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 372/2015  

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os 

fornecedores de serviços prestados de forma contínua 

estenderem o benefício de novas promoções aos 

clientes pré-existentes. 

Relator: Deputado Edson Magalhães 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 043/2015  

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Dispõe sobre a responsabilidade pela 

elevação, em justa causa, do preço de serviços aos 

consumidores. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 19/09/2016 

Prazo da Comissão: 26/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 237/2015  

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre o reconhecimento das pessoas 

portadoras de doença renal crônica e transplantado, 

como pessoas com mesmos direitos para fins de 

atendimento prioritário, nos serviços públicos e 

privados e dá outras providências. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 19/09/2016 

Prazo da Comissão: 26/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 361/2015  

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Torna obrigatório o oferecimento de 

testagem sorológica para Hepatites Virais e Dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 377/2015  

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre fixação de cartaz, ou placa, 

em revendedoras e concessionárias de veículos 

automotores, informando as isenções concedidas às 

pessoas com deficiência e moléstias graves e dá 

outras providências. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 396/2015  

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

agências bancárias disponibilizarem um funcionário 

exclusivo para atendimento aos idosos e deficientes 
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nos caixas de autoatendimento e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 329/2015  

Autor: Deputado Marcos Bruno 

Ementa: Proíbe a exigência de caução de qualquer 

natureza para internação de animais em hospitais ou 

clínicas veterinárias da rede privada no Estado, nas 

hipóteses que especifica. 

Relator: Deputado Hudson Leal 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 369/2015  

Autor: Deputado Erick Musso 

Ementa: Dispõe sobre a proibição da venda de 

bebida alcoólica e cigarro às gestantes, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo.  

Relator: Deputado Hudson Leal 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 418/2015  

Autor: Deputado Euclerio Sampaio 

Ementa: Acrescenta o art. 6º e parágrafo único na 

Lei 10.387/2015, obriga os Postos de Combustíveis a 

informarem se a gasolina comercializada e formulada 

ou refinada. 

Relator: Deputado Hudson Leal 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 024/2016  

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

concessionárias de automóveis em apresentarem 

orçamentos conforme especificado no manual do 

veículo no mento da revisão. 

Relator: Deputado Hudson Leal 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 133/2013  

Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: Dispõe sobre a cobrança da taxa de 

estacionamento cobrada por Shoopping Centers, 

Supermercados e afins no âmbito do Estado. 

Relatora: Deputada Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 127/2015  

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Dispõe limite de tempo de atendimento ao 

público pelos serviços presados pelos cartórios de 

registro e de notas. 

Relatora: Deputada Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 186/2015  

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no 

Estado a adaptar suas instalações, a fim de garantir o 

acesso de pessoas portadoras de deficiência e dá 

outras providências. 

Relatora: Deputada Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

Projeto de Lei nº 003/2016  

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Ementa: Dispõe sobre o agendamento de serviços 

por concessionárias e empresas prestadoras de 

serviços. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 16/08/2016 

Prazo do Relator: 26/09/2016 

Prazo da Comissão: 03/10/2016 

 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

Baixado de Pauta, na forma do art. 81, §3º do 

Regimento Interno: 

 

Proposta de Emenda Constitucional nº 11/2015 

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: Acrescenta o artigo 71–A à Constituição do 

Estado do Espirito Santo, dispondo sobre o 

cumprimento dos prazos determinados no inciso II do 

artigo 71. 

 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período 

 

 

 

2- ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 068/2016  

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: Altera a Lei nº 10.383/2015, que altera o 

Quadro Permanente de Pessoal da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, estruturando 

a Diretoria de Controle Interno, e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 15/07/2016 
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Prazo do Relator: 22/08/2016 

Prazo da Comissão: 29/08/2016 

 

Projeto de Resolução nº 004/2016  

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: Altera a Lei nº 2.890/2015, que dispõe 

sobre a estrutura organizacional dos serviços 

administrativos da Secretaria da Assembleia 

Legislativa e sobre o Plano de Carreira dos seus 

respectivos servidores. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 15/07/2016 

Prazo do Relator: 22/08/2016 

Prazo da Comissão: 29/08/2016 
 

3- COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

PRESIDENTE: Deputado Da Vitória 

VICE-PRESIDENTE: Deputado Dary Pagung 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

REUNIÃO: 3ª Reunião Extraordinária 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 12/09/2016 

DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 

HORÁRIO: 13 horas 

 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

 

Correspondências Recebidas: 

Não há. 

 

2 -  COMUNICAÇÕES: 

 

 

Objetivo da Comissão: Para cumprir missão 

autorizada de acompanhar, analisar e buscar 

alternativas em relação aos problemas causados 

pelo desmoronamento das barreiras da Empresa 

Samarco, ocorrido em Mariana, município de 

Minas Gerais e suas consequências para os 

municípios do Estado do Espírito Santo, que 

dependem do Rio Doce para captação de água. 

 

3 – ORDEM DO DIA 

 

Leitura, discussão e aprovação do Relatório 

Final dessa Comissão. 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 

VICE-PRESIDENTE: Deputado Almir Vieira 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 13/09/2016 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 09:00 h 

 
PAUTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

 

- Cópia do Ofício nº 008/21016 encaminhado ao 

Secretário de Estado da Saúde, Exmo. Sr. Ricardo de 

Oliveira, pelo Diretor Presidente da COOPNEURO-

ES – Cooperativa dos Neurocirurgiões do Estado do 

Espírito Santo, Dr. Paulo Roberto de Paiva, que versa 

sobre falta de pagamento – Neurocirurgia – e solicita 

reunião; 

 

- E-mail do Programa de Educação em Saúde e 

Mobilização Social – GEVS, enviando a minuta da 

pauta da próxima reunião Ordinária da Câmara 

Técnica do PESMS, que será realizada dia 15 de 

Setembro, de 9h às 13h, no auditório da SESA Sede, 

na Enseada do Suá; 

 

- E-mail da Dra. Alda Monteiro Toledo, Médica, que 

denuncia a parceria da SEJUS com a empresa 

IBRASC(Instituto Brasileiro Santa Catarina), que há 

seis anos vem prestando assistência à saúde prisional 

do Estado, mas, que se encontra sob intervenção 

Estatal, conforme publicação do Diário Oficial do dia 

15/08/2016; 

 

- Oficio MP nº 650/2016, da Promotora de Justiça, 

Exma. Sr.ª Dr.ª Inês Thomé Poldi Taddei, nos termos 

do art. 2º, § 5º da resolução COPJES nº 006/2014, 

informando o arquivamento da noticia de fato nº 

2016.0020.5720-46, em que esta Comissão figura 

como denunciante. 

 

- Oficio AEBES nº 137/2016, do Diretor de Relações 

Institucionais, Sr. Ricardo Ewald, informando que a 

Associação Evangélica Beneficente Espírito-

Santense, mantenedora do Hospital Evangélico de 

Vila Velha, apresentou junto a SESA, relativo ao ano 

de 2016, valores de verbas oriundas de Emendas 

Parlamentares, para aquisição de equipamentos e 

materiais hospitalares;  

 

- Ofício nº 416/2016 do Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Velha, Exmo. Sr. Ivan Carlini, em 

resposta ao OF. CSS nº 463/2016, informando que 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
 

que várias ações foram desenvolvidas e realizadas no 

sentido de melhorar a acessibilidade daquela Casa 

Legislativa. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

 

Projeto de Lei nº 154/2016 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Sergio Majeski 

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à pesquisa, à produção e a disponibilização 

de recursos de Tecnologia Assistiva, na forma que 

especifica. 

Entrada na Comissão:09/08/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/09/2016 

Prazo da Comissão: 20/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 430/2015 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Torna obrigatório nos coletes de segurança 

descrição contendo o nome, tipo sanguíneo e o fator 

Rh do funcionário condutor das empresas privadas 

que fazem serviços de entrega. 

Entrada na Comissão: 12/08/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/09/2016 

Prazo da Comissão: 20/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 478/2015 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Torna obrigatória a todas as empresas 

fabricantes de Caixas D’água no Estado a 

imprimirem avisos sobre o perigo da dengue nas 

tampas e nas laterais das caixas. 

Entrada na Comissão:12/08/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/09/2016 

Prazo da Comissão: 20/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 93/2016 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Luzia Toledo 

Ementa: Estabelecido a obrigatoriedade de indicação 

expressa, na parte frontal dos rótulos dos produtos, 

comercializados no Estado do Espírito Santo, que 

utilizem gás butano e/ou propano, sobre o risco de 

morte que a prática de inalar gás pode causar. 

Entrada na Comissão:16/08/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/09/2016 

Prazo da Comissão: 20/09/2016 

 

Projeto de Lei nº 105/2016 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Proíbe a venda de “gás de buzina” no 

Estado. 

Entrada na Comissão: 22/08/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/09/2016 

Prazo da Comissão: 20/09/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período 

 

2 – ORDEM DO DIA: 

 

Projeto de Lei nº 419/2015 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Sergio Majeski 

Ementa: Estabelece a cobrança de multa às 

distribuidoras de água do Estado do Espírito Santo, 

caso constatado desperdício durante a distribuição. 

Entrada na Comissão:13/07/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 16/08/2016 

Prazo da Comissão: 23/08/2016 

 

Projeto de Lei nº 407/2015 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules e Deputado 

Amaro Neto 

Ementa: Dispõe sobre o descarte adequado para 

medicamentos em desuso. 

Entrada na Comissão:13/07/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 16/08/2016 

Prazo da Comissão: 23/08/2016 

 

Projeto de Lei nº 169/2016 – Análise de mérito 

Autor: Deputado Da Vitória 

Ementa: Institui o Dia Estadual do Médico 

Endocrinologista. 

Entrada na Comissão:12/07/2016 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 16/08/2016 

Prazo da Comissão: 23/08/2016 

 

- A Comissão está recebendo a visita das Médicas 

Psiquiatras, Dra. Marcia Silva, Dra. Telma Freitas 

Pimenta e do Presidente do Centro de Valorização da 

Vida, Sr. José Lima Faroni, que farão uma 

explanação sobre a “Campanha Setembro Amarelo 

de Prevenção do Suicídio”. 

 

- Deliberar Audiência Pública a pedido do Presidente 

do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Gilberto da 

Penha Dutra, sobre “Os Trabalhos Inovadores 

realizados por Farmacêuticos no Sistema Único de 

Saúde”, no dia 27 de setembro, terça-feira, às 19 

horas, no Plenário “Rui Barbosa”. 

 

- Deliberar Visita Técnica à Unidade de Saúde do 

Município de João Neiva, a pedido do Secretário 

Municipal de Saúde, Exmo. Sr. Paulo Jorge Mattos.  
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3 – COMUNICAÇÕES: 

 

- O Senhor Presidente comunica que no dia 20 de 

setembro, terça-feira, às 9h, não haverá Reunião 

Ordinária em razão da VISITA TÈCNICA ao 

Hospital da Polícia Militar; 

 

- O Senhor Presidente convida a todos para a 

Audiência Pública sobre “A Conscientização da 

Doação de Órgãos e Medula Óssea”, no dia 28 de 

setembro, quarta-feira, às 19h, no Plenário Dirceu 

Cardoso, nesta Casa de Leis. 

 

Pauta atualizada no dia 05/09/2016, às 15:03 

horas, sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 

-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 

REUNIÃO: Ordinária 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 12/09/2016 

DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

 

OFÍCIO Nº 135/2016, do gabinete do Exmo. Sr. 

Deputado Gilsinho Lopes, justificando sua ausência 

na reunião ordinária realizada por esta Comissão no 

dia 04 de julho de 2016, às 11:00 horas, em virtude 

do falecimento de um afilhado vítima de acidente. 

 

OFÍCIO Nº 985/2016, da Secretaria de Estado da 

Justiça (SEJUS), em resposta ao ofício nº 131/2016, 

da Comissão de Segurança, encaminhando, em 

anexo, cópia da Correspondência Interna nº 

0365/2016, da Subsecretaria para Assuntos do 

Sistema Penal, com as informações se presos do 

sistema penitenciário capixaba é agraciado com o 

ticket/ vale refeição/ alimentação pago pelo Estado.  

 

OFÍCIO Nº 326/2016, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP), em resposta ao ofício nº 

126/2016, da Comissão de Segurança, informando 

que solicitou à Secretaria de Estado da Saúde, antes 

do início da campanha nacional de vacinação contra a 

influenza 2016 (H1N1), a inserção dos servidores da 

segurança pública no rol dos servidores prioritários 

deste Estado, não logrando êxito. 

 

OFÍCIO Nº 335/2016, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP), em resposta ao ofício nº 

112/2016, da Comissão de Segurança, e ao Ofício nº 

084/2016, do SINDIPOL, prestando informações 

sobre ações, planos e políticas a serem implantadas 

ou já concretizadas em favor da mulher, em especial 

da policial civil.  

 

OFÍCIO Nº 080/2016, da Secretaria de Saúde 

(SESA), em resposta ao ofício nº 128/2016, da 

Comissão de Segurança, encaminhado ao Exmo. 

Governador, e ao ofício nº 018/2016, da Associação 

dos Oficiais Militares do ES, informando que a 

estratégia de vacinação contra influenza foi 

incorporada no Programa nacional de Imunizações 

em 1999, com o propósito de reduzir internações, 

complicações e mortes na população alvo pelo 

Ministério da Saúde, razão pela qual não há como 

atender tal pleito, considerando que não tem 

remanescentes de doses da vacina influenza para 

atendimento a outros grupos. 

 

OFÍCIO Nº 209/2016, da Procuradoria Geral do 

Estado do Espirito Santo, em resposta ao ofício nº 

149/2016, da Comissão de Segurança, informando 

que o Estado está protocolando petição endereçada ao 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do ES, 

solicitando a apreciação por aquela autoridade de 

cronograma para promover nomeação dos 

concursados.  

 

OFÍCIO Nº 361/2016, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP), em resposta ao ofício nº 

132/2016, enviado pela Comissão de Segurança, 

objetivando dar início ao processo seletivo para 

formação do quadro de acesso à promoção de Cabo, 

para informar que o referido pedido já foi realizado 

junto ao Comitê de Controle e Redução dos Gastos 

Públicos, responsável pela avaliação e liberação dos 

recursos necessários, em atenção ao Decreto nº 

3.922-R, de 04.01.2016, para a realização de 

cursos/processos seletivos, estando incluído o pedido 

em tela, no âmbito da Policia Militar. 

 

OFÍCIO Nº 368/2016, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP), em resposta ao ofício nº 

154/2016, da Comissão de Segurança, em relaçao aos 

problemas denunciados pelos moradores do Bairro 

São Cristovão – Vitoria - ES, a Policia Militar 

informa que o policiamento na região ocorre em 

diversas modalidades, orientado por estatísticas, 

estudos e opiniões dadas pelos cidadãos participantes 

das reuniões da Patrulha da Comunidade. 

 

OFÍCIO Nº 374/2016, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP), em resposta ao ofício nº 

166/2016, da Comissão de Segurança, informando 

que segundo a Policia Militar a aplicação da proposta 
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é interessante, contudo, a instalação de três bases 

policiais, com efetivo e recursos operacionais, 

instaladas em uma área de pouco mais de 1km 

quadrado é tecnicamente, opercacionalmente e 

economicamente inviável. 

 

OFÍCIO Nº 372/2016, com anexo, da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública (SESP), em resposta ao 

ofício nº 065/2016, da Comissão de Segurança, 

encaminhando manifestação da Policia Civil quanto à 

solicitação de providencias cabíveis e necessárias em 

relação às ameaças e perseguições sofridas pela Sra. 

Genilda Arnd Saar Meireles, de Barra de São 

Francisco. 

 

OFÍCIO N° 163/2016, com anexo, enviado pela 

DIPROL, encaminhando a Mensagem Nº 323/2016, 

em resposta ao pedido de informação formulado por 

essa Comissão, através do Requerimento nº 78/2016, 

encaminhando as informações prestadas pela Policia 

Militar acerca do exame cardiológico realizado em 

servidor militar quando submetido à inspeção de 

saúde para o Teste de Aptidão Física – TAF, 

remetidas por meio do Ofício nº 332/2016/GS/SESP. 

 

OFÍCIO Nº 176/2016, da Procuradoria Geral do 

Estado do Espirito Santo, em resposta ao ofício nº 

082/2016, da Comissão de Segurança, prestando 

esclarecimentos sobre o concurso da PM do Estado 

do Espírito Santo de 1996, informando que quem 

tivesse feito o curso ou estivesse cursando à época 

teria sido efetivado, o que não é o caso do Sr. 

Antônio dos Santos Cunha, que formulou 

requerimento junto à essa Comisão.   

 

OFÍCIO Nº 009/2016, com anexo, do Conselho 

Municipal de Segurança e Defesa Social de 

Cachoeiro de Itapemirim-ES (CMDS-CI), ratificando 

o ofício de Nº001/2016, encaminhado por este 

mesmo conselho, reforçando à atual situação da 

Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 

GCM-CI, que se encontra desarmada por ordem 

Judicial.   

 

OFÍCIO Nº 1117/2016, com anexo do Secretário de 

Estado da Justiça, encaminhando o aviso de Consulta 

Pública para contratação de serviços de monitoração 

eletrônica de custodiados. 

 

OFÍCIO Nº 375/2016, da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SESP), em resposta ao ofício nº 

150/016, da Comissão de Segurança, prestando 

informações sobre os coletes vencidos tanto na 

Polícia Militar quanto na Polícia Civil, sua 

destinação, reposição e a aquisição mais recente.  

 

OFÍCIO Nº 027/2016, com anexo, da Corregedoria 

da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, em 

resposta ao oficio nº 060/2016, da Comissão de 

Segurança, encaminhando as informações solicitadas 

sobre os policiais militares do 4ºBPM/ES e 

informações acerca de correição realizada em 

Processos Administrativos Disciplinares de Rito 

Sumário (PAD-RS) instaurados pelo Comando da 

referida Unidade Operacional, além de outras 

julgadas úteis acerca de questionamentos referentes à 

gestão de TEN. CEL. LAURISMAR TOMAZELI, 

Comandante do 4º BPM/CPOM/PMES. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

161986/2016, com anexo, da Corregedoria da Policia 

Militar do ES, informando que: 1) não dispõe de 

cópia integral do “procedimento administrativo” que 

deu origem ao feito Criminal no qual figura o Ten. 

Cel. Laurismar Tomazelli, uma vez que, a época, o 

original do mesmo foi utilizado para subsidiar o 

oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; 2) 

solicitou ao Exmo. Doutor Getúlio Marcos Pereira 

Neves, Juíz de Direito da Auditoria de Justiça 

Militar, cópia integral do mencionado processo 

criminal, as quais ainda não foram disponibilizadas, 

mas tão logo o sejam, serão encaminhadas a este 

Colegiado. 

 

CORRESPONDÊNCIA, com anexo, enviada pelas 

Associações (AEPES, APPES, AGENPOL, 

ADEPOL) e Sindicatos (SINDIPOL, SINDEPES) da 

Polícia Civil, informando sobra a situação de colapso 

que sofrem as unidades da Polícia Civil do ES e 

acerca da extinção arbitrária do plantão da Delegacia 

Regional de Alegre (fim do plantão policial nessa 

regional a partir da data 17/08/2016. 

 

OFÍCIO Nº 1.412/2016, da Secretaria de Estado da 

Justiça (SEJUS), em resposta ao ofício nº 151/2016, 

da Comissão de Segurança, esclarecendo que esta 

Secretaria conta com 1.761 coletes balísticos 

vencidos; que no ano de 2015 aderiu à Ata de 

Registro de Preços nº 016/2015, gerenciada pela 

PMES, visando a aquisição de 2.111novos coletes, 

porém, em virtude do cenário de retratação 

econômica e, da necessidade de otimização de gastos, 

foi priorizado a aquisição de apenas 489 coletes 

balísticos. 

 

OFÍCIO Nº 133/2016, com anexo, enviado pelo 

SINDIPOL, requerendo providências da Comissão de 

Segurança, diante das precariedades constatadas nas 

inspeções sindicais realizadas por este Sindicato no 

âmbito da Polícia Judiciária no período 

compreendido entre 2012 a 2016. 

 

OFÍCIO Nº 205/2016, com anexo, da Secretaria 

Municipal de Prevenção, Combate à Violência e 

Trânsito do Município de Vila Velha, em resposta ao 

ofício 162/2016, da Comissão de Segurança, 

informando que não houve nenhuma contribuição 

para abastecimento de combustível ou qualquer tipo 

de ajuda às viaturas do 4º Batalhão da Polícia Militar 

do Espírito Santo.   
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OFÍCIO Nº 206/2016, encaminhado pelo Sindicato 

dos Servidores no Atendimento Socieducativo no 

Estado do Espírito Santo, denunciando o caos no 

sistema socioeducativo do Estado e cobrando 

medidas efetivas e urgentes, a fim de evitar o colapso 

total. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

162191/2016, protocolizado por Bruno Hemerly 

Moraes, representante da Comissão do Excedentes do 

Concurso de Escrivão da Polícia Civil homologado 

em 2014, denunciando e apresentando quadro 

informativo das exonerações, aposentadorias e 

nomeações ilegais de outros servidores para exercer a 

função de escrivão, bem como requerendo a este 

Colegiado que intervenha junto às autoridades 

compentes, a fim de solicitar a imediata nomeação de 

todos ou de pelo menos uma parte dos concursados 

em questão.  

 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 446/2016 – Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: “Institui o Sistema de Identificação 

Balística para Elucidação de Crimes no Estado do 

Espírito Santo”. 

 

PROJETO DE LEI Nº 56/2016 – Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: “Altera a redação do caput, transforma o 

parágrafo único em parágrafo primeiro e acrescenta o 

parágrafo segundo ao art. 1º, além de alterar a 

redação do art. 2º da Lei nº 8.092/2005, que dispõe 

sobre a proibição da fabricação e a comercialização 

de cerol”. 

 

PROJETO DE LEI Nº 325/2015 – Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: “Proíbe vender, ofertar, fornecer ou 

entregar clorofórmio, éter, anti-respingo de solda sem 

silicone, solvente de tinta, benzina e fenol aos 

menores de 18 (dezoito) anos, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, e dá outras providências”. 

 

PROJETO DE LEI Nº 197/2015 – Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Sergio Mageski 

Ementa: “Dispõe sobre a proibição da venda de 

bebida alcóolicas pelas casas noturnas, bares, eventos 

de grande porte e congêneres a pessoas que estejam 

portando arma de fogo no âmbito do Estado do 

Espírito Santo”. 

 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 305/2015 – Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Rafael Favatto 

Ementa: “Dispõe sobre a instalação de câmeras de 

vigilância nas áreas externas dos Estabelecimentos 

Bancários de Crédito, Financiamento e Investimentos 

e de estabelecimentos congêneres”. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio  

Prazo do Relator: 01/08/2016 

Prazo da Comissão: 08/08/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 – ORDEM DO DIA:  

 

PROJETO DE LEI Nº 305/2015 – Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Rafael Favatto 

Ementa: “Dispõe sobre a instalação de câmeras de 

vigilância nas áreas externas dos Estabelecimentos 

Bancários de Crédito, Financiamento e Investimentos 

e de estabelecimentos congêneres”. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio  

Prazo do Relator: 01/08/2016 

Prazo da Comissão: 08/08/2016 

 

3 – COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

 

Presidente: Deputada Janete de Sá 

Vice-presidente: Deputado Padre Honório 

Reunião: Ordinária 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

Data: 13/09/2016 

Dia da semana: Terça-feira 

Horário: 10 horas  

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA. 

 

1 – EXPEDIENTE 

 

A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OF.N°154/2016/GPMSRC - Do Excelentíssimo 

Senhor Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal 

de São Roque do Canaã, encaminhando cópia do 
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OF.CIRC/N° 002/2016 GPMSRC com seus anexos, 

que trata de audiência pública ocorrida no município, 

para discussão da crise hídrica bem como propostas 

de prorrogação de financiamentos rurais aos 

agricultores. 

 

OF/GGPH/N°0078/2016 - Do Excelentíssimo 

Senhor Padre Honório, Deputado Estadual e Vice-

Presidente desta Comissão, justificando sua ausência 

na reunião da Comissão de Agricultura, realizada no 

dia 21/06/2016, às 10 horas, por motivo de força 

maior. 

 

OF/GDF/ALES/N°057/16 - Do Excelentíssimo 

Senhor Freitas, Deputado Estadual e membro efetivo 

desta Comissão, justificando sua ausência na reunião 

da Comissão de Agricultura, realizada no dia 

21/06/2016, às 10 horas, devido a compromisso de 

agenda parlamentar. 

 

OF/SEAG/GS/N°685/2016 - Do Excelentíssimo 

Senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, Secretário 

de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - SEAG, encaminhando cópia do 

convênio e termo aditivo firmado por aquela 

Secretaria, e os Municípios de Atílio Vivácqua e 

Vargem Alta, respectivamente. 

 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

 

C- PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 

Não houve no período. 

 

D – PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 – ORDEM DO DIA: 

 

PROJETO DE LEI N°254/2015 - Análise de 

Mérito 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Proíbe o desembarque, o transporte, a 

comercialização, o beneficiamento e a 

industrialização do marlim-azul (Makaira nigrican) e 

do marlin-branco (Tetrapturus aldibus), e dá outras 

providências.  

Relator: Deputado Padre Honório  

Prazo do Relator: 28/06/2016 

Prazo da Comissão: 05/07/2016 

 

PROJETO DE LEI N°126/2016 - Análise de 

Mérito 

Autora: Deputada Janete de Sá 

Ementa: Reconhece o Município de Santa Maria de 

Jetibá como a Capital Estadual dos 

Hortifrutigranjeiros.  

Relatora: Deputada Raquel Lessa 

Prazo do Relator: 30/08/2016 

Prazo da Comissão: 06/09/2016 

 

3- COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

PRESIDENTE: Deputado Nunes 

VICE-PRESIDENTE: Deputado Padre Honório 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro” 

DATA: 13/09/2016 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 13:30 

 

PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA. 

 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

 

OF.68/2016 – do deputado Da Vitória - Ouvidor 

Geral da Ales, convidando para participar do Curso: 

MEDIADORES DE CONFLITOS, que aconteceu 

no dia 18/08/2016, das 9 às 12 horas no Auditório 

“Augusto Ruschi”, nesta Casa de Leis. 

 

OF. 04/2016 – Câmara dos Deputados – 

informando a Criação da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa, e se colocando á 

disposição, pois considera de suma importância a 

relação com as Assembleias Legislativas, 

representantes da Sociedade Civil e do Poder 

Público, para firmar e ampliar os conhecimentos e 

necessidades, com informações e sugestões que 

visem aperfeiçoar as Políticas Públicas voltadas para 

melhorar a qualidade de vida da População Idosa. 

 

Documento do senhor Rafael Benedito Santos, 
Coordenador Colegiado do grupo CORES- 

Consciência, Orgulho e Respeito no Espírito Santo, 

informando que ocorrerá no período de 13 a 16 de 

outubro do corrente o I Seminário Nacional de 

Ações de Jovens Lideranças das Populações-

Chave no âmbito do HIV/AIDS para controle social 

do SUS, na cidade de Brasília-DF. Em virtude do 
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Projeto não custear passagens aéreas, solicita apoio 

com vistas ao financiamento de passagens aéreas de 

ida e volta para os jovens selecionados. 

 

Documento do Fórum Social, convidando para 

participar da 4ª edição do Fórum Social e 

Parlamentar - Direitos Humanos pela Democracia 

que ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa 

de Goiás-Goiânia, no dia 18 de agosto, às 14 horas. 

 

Documento da Coord. Estadual da Rede de 

Assistência para Monitoramento e Avaliação dos 

Planos Municipais e Estadual de Educação, 

convidando os membros desta Comissão para uma 

formação com a rede de Assistência Técnica para 

Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de 

Educação, marcada para os dias 05 das 13h às 17h e 

06 de setembro das 9h às 17h, no auditório da Sedu, 

situado na Av. César Hilal, 1111, Santa Lúcia, 

Vitória. 

 

 

OF. nº. 39/2016 – do Comando da Polícia Ostensiva 

Especializado, convidando para participar da Reunião 

Preparatória no dia 26/08/2016, às 14h na Sala de 

Reunião do Comando de Polícia Ostensiva 

Especializado, situada à rua Dr. João Carlos de Souza 

nº 107 – 5º andar – Ed. Green Tower – Barro 

Vermelho – Vitória ES, com a finalidade de Planejar 

a Operação Policial Militar, em apoio ao oficial de 

Justiça no cumprimento do referido Mandado de 

reintegração de posse, que aconteceu no dia 

01/09/2016, às 7 horas. 

 

OF. NUDAM nº180/2016 - da Defensoria Pública do 

Estado do Espírito Santo, Núcleo de Defesa Agrária e 

Moradia, solicitando a esta Comissão análise e 

possibilidade de atuar no caso da ocupação de 

aproximadamente 200 famílias, na Fazenda Santa 

Rita, localizada no Município de Ecoporanga ES. 

 

Parecer Jurídico do Processo Administrativo nº 

16139/2016 do senhor Zeliomar José de Souza, 

processo que dispõe de quotas de empregos para 

pessoas portadoras de deficiência (PCD) - por parte 

de empresas capixabas. 

 

Documento do Senhor Paulo Salazar de Rezende, 

Associado da Agrossera – Associação Agrícola de 

Serra, com atividades da Agricultura Familiar, com 

início de suas atividades em 1987, registrando 31 

anos de trabalhos com IDARF, ITR, INCRA, 

Cadastro do Produtor Rural, Bloco de Notas e 

projetos com do INCAPER. Solicita a esta Comissão 

intervenção, no conflito fundiário em 

Barcelona/Serra ES, alegando que estão sendo 

proibidos de trabalhar em sua propriedade por parte 

de policiais militares ambientais e solicita ainda a 

transferência daquela autoridade policial devido aos 

fatos narrados na petição. 

Comunicado do Coordenador do Comitê Estadual 

para Prevenção e Erradicação da Tortura do 

Espírito Santo - CEPET/ES, do Sr. Gilmar Ferreira 

de Oliveira, informando a esta Comissão da 

correspondência enviada (Decreto de Nº 3.922-R,de 

04 de janeiro de 2016, e da Resolução do Comitê de 

Controle e Redução de Gastos Públicos de Nº 004, de 

08 de junho de 201600), ao Sr. Ricardo de Oliveira – 

Secretário de Estado da Saúde- SESA; ao Sr. Walace 

Tarcísio Pontes – Secretário de Estado da Justiça – 

SEJUS e ao Sr. Julio Cesar Pompeu – Secretário de 

Estado de Direitos Humanos – SEDH.  

 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 053/2012  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Torna obrigatória a disponibilização de 

informações básicas sobre os responsáveis pelos sites 

e páginas eletrônicas que comercializam bens e 

serviços. 

 

PROJETO DE LEI Nº 195/2016  

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui o Dia Estadual da Mulher Negra 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

071/2016  

AUTORA: Deputada Janete de Sá  

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense a Ana Cristina da Silva Penedo. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

072/2016  

AUTORA: Deputada Janete de Sá  

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor José Collistet 

 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

Não houve no período. 

 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

PROJETO DE LEI Nº008/2015  

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

mercados, hipermercados, supermercados e afins que 

vendam bebidas alcoólicas a destinarem recinto 

anexo, na forma que menciona. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

 

2- ORDEM DO DIA: 
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PROJETO DE LEI Nº340/2015  

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

EMENTA: Dispõe sobre a instalação de bicicletários 

nas Escolas Públicas do Estado do Espírito Santo. 

RELATOR: Dep. Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 08/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 05/07/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 12/07/2016 

 

PROJETO DE LEI Nº431/2015  

AUTORA: Deputada Janete de Sá  

EMENTA: Proíbe a realização de rinhas de cães e 

outras espécies e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 29/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 09/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/08/2016 

 

PROJETO DE LEI Nº432 /2015  

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Regulamenta placas informativas 

colocadas em obras públicas realizadas pelo Governo 

do Estado, por empreiteiras ou concessionárias de 

serviço público. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/04/2016 

PRAZO DO RELATOR: 17/05/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/05/2016 

 

PROJETO DE LEI Nº444/2015  

AUTORA: Deputada Eliana Dadalto  

EMENTA: Dispõe sobre a inserção do tipo 

sanguíneo e fator RH, na cédula de identidade, na 

forma que menciona e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/06/2016 

PRAZO DO RELATOR: 09/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/08/2016 

 

3- COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DO CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado Gilsinho Lopes  

VICE-PRESIDENTE:  Deputado Sandro Locutor 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 13/09/2016 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 
 

 

1 – EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO Nº 47/2016, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Marcos Mansur, 

justificando sua ausência na reunião desta Comissão, 

realizada no dia 16 de agosto do corrente, por 

motivos de representação parlamentar com conflitos 

de horário.  

 

OFÍCIO/PROCON-ES/GAB/Nº 238/2016, 

encaminhado pela Senhora Denize Izaíta Pinto, 

Diretora-Presidente – PROCON-ES, Parecer Jurídico 

acerca da Recusa imotivada das Instituições 

Financeiras em Financiamento de Veículo, conforme 

solicitado através, do OFÍCIO/CDC/Nº011/2016. 

 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

 

 

2 – ORDEM DO DIA:  

 

PROJETO DE LEI Nº 26/2016 – ANÁLISE DE 

MÉRITO 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

 

EMENTA: “Assegura às pessoas com deficiência 

visual o direito de receber demonstrativos de 

consumo de água, energia elétrica e telefonia 

confeccionada em braile”. 

RELATOR: Deputado Sandro Locutor 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 30/08/2016 

 

PROJETO DE LEI Nº 30/2016 – ANÁLISE DE 

MÉRITO 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: “Obriga as montadoras de veículos, por 

intermédio de suas concessonárias ou importadoras, a 

fornecerem carro reserva similar ao do cliente, no 

caso do automóvel ficar parado para manutenção por 

mais de 15 dias durante o período de garantia”. 

RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 30/08/2016 
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PROJETO DE LEI Nº 54/2016 – ANÁLISE DE 

MÉRITO 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: “Acrescenta dispositivo Lei 4.847, de 30 

de dezembro de 1993, que trata do regime de custas e 

emolumentos no Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências”. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

PRAZO DO RELATOR: 16/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 30/08/2016 

 

3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Sergio Majeski 

VICE-PRESIDENTE: Deputado Nunes 

REUNIÃO: Ordinária  

LOCAL: Plenário: “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

DATA: 13/09/2016 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 12h 30min  

 

PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA. 

 

1 – EXPEDIENTE 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2- ORDEM DO DIA: 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49/2015 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Modifica o parágrafo 2º do art. 203 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, dispondo 

sobre a obrigatoriedade da divulgação das votações 

nominais no sítio oficial da Assembleia Legislativa 

na internet.  

ENTRADA NA COMISSÃO: 12/08/2016 

RELATOR: Deputado Nunes 

PRAZO DO RELATOR: 30/08/2016 

PRAZO DA COMISSÃO: 06/09/2016 

 

3- COMUNICAÇÕES:  
Presença do Sr. Renzo Colnago, diretor presidente do 

Instituto de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do ES - PRODEST 

Assunto: Explanação sobre o Programa “Espírito 

Santo, na Palma da Mão” 

 

Pauta gerada no dia 05 de setembro de 2016, às 

13h, sujeita a alterações até a hora do início da 

reunião. 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

 

ATO Nº 3262 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONSIDERAR LICENCIADO, para 

tratamento de saúde, no dia 31/08/2016, o Deputado 

LUIZ DURÃO, na forma do Art. 305, inciso II, do 

Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 

setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

ATO Nº 3263 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem 

remuneração, ao Deputado MARCOS BRUNO, 

para tratar de assuntos particulares, no dia 

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

Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 

setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº 3260 

 

 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, EDNALVA FEU DA SILVA 

NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão 

de Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código CGGRP, no gabinete do 

Deputado Rafael Favatto, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 162210/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3261 

 

 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, BRUNNO LUIZ TEIXEIRA 

COSTA, para exercer o cargo em comissão de 

Subcoordenador de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código SCGRP, no gabinete do 

Deputado Hércules Silveira, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

162218/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 06 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3264 

 

 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, MARIANA MAGALHÃES KLEIN, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 162221/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 

setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

 

2. CONTRATADO: LUCAS CHAGAS 

SUHETT 

 

 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL – 

Ensino Superior 

 

 

4. VIGÊNCIA: 1º.09.2016 a 31.08.2017 

 

 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecento e 

um reais e cinco 

centavos). 

 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

PORTARIA Nº 1160 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

SUSPENDER as férias regulamentares, do servidor 

abaixo relacionado. 

 
Matrícula Servidor 

Período 

marcado 
Exercício 

A partir 

de 
Dias 

202593 

MAGALI 

MEDINA 

BRAGA 

E 

CABAS 

22/08 a 

20/09/2016 
2016 1°/09/16 

20 (vinte) dias 

restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 1° de 

setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1161 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

 TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade de 

dias 

208621 

FABRICIO 

DE 

SANTANA 
2016 

12/09 a 

11/10/2016 

Época 

oportuna 
30 (trinta) dias 

204254 

JOSE 

DEJANIR 

DO VALE 

2016 
17/10 a 

15/11/2016 

Época 

oportuna 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 1° de 

setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1162 

 

 O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR para o período de 13/10 a 

27/10/2016, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2016, transferidas anteriormente para 

época oportuna, da servidora KARINA EUZEBIO 

CERQUEIRA, matrícula nº 202261, restando 15 

(quinze) dias para época oportuna de acordo com § 

14 do artigo 115 da Lei Complementar nº 46/1994, 

inserido pela Lei Complementar nº 792/2014. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 1° de 

setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1163 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

 MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula 

Servidores 

 
Exercício 

Período 

marcado 
Quantidade de dias 

201160 

GEANA 

MODENESI 

HERZOG 
2015 

12/09 a 

30/09/2016 

19 (dezenove) dias 

restantes 

208577 

WERLANE 

BRAGUNCE 

MAULAZ 

2015 
02/01 a 

31/01/2017 
30 (trinta) dias 

208664 

ANDRE 

JUNIOR 

QUINTILIANO 

2016 
21/09 a 

1°/10/2016 

11 (onze) dias 

restantes 

208580 
FERNANDO 

CAMPANHA 
2016 

26/09 a 

12/10/2016 

17 (dezessete) dias 

restantes 

028244 
LUZIA ANA 

AUGUSTO 
2016 

19/09 a 

04/10/2016 

16 (dezesseis) dias 

restantes 

202593 

MAGALI 

MEDINA 

BRAGA E 

CABAS 

2016 
12/01 a 

31/01/2017 

20 (vinte) dias 

restantes 

201422 

MARCELO 

MIRANDA 

ROCHA 
2016 

16/09 a 

30/09/2016 

15 (quinze) dias 

restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 1° de 

setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1164 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 

 

RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela Lei 

Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 

informações da Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos (CGRH): 
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MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20106101 Benildes 

Maria Pizetta 

Carvalho 

129 01 03/06/2016 

03/06/2016 

20392805 Patricia 

Bravin 
142 02 06/06/2016 

07/06/2016 

20135401 Tatiana 

Soares de 

Almeida 

142 01 06/06/2016 

06/06/2016 

20392805 Patricia 

Bravin 
142 02 25/07/2016 

26/07/2016 

20698202 Wanessa 

Santos Lodi 
129 02 26/07/2016 

27/07/2016 

20339801 Elane de 

Cerqueira 

Cruz 

142 03 27/07/2016 

29/07/2016 

20798101 Denise 

Aquino dos 

Santos 

142 02 28/07/2016 

29/07/2016 

20791101 Ana Cristina 

Pizzol 

Laranja 

Rabello 

142 05 31/07/2016 

04/08/2016 

20792001 Erzone 

Eliziario 

Lizardo 

129 01 02/08/2016 

02/08/2016 

20392805 Patricia 

Bravin 
129 01 05/08/2016 

05/08/2016 

20328501 Fabiana 

Pontes 

Goncalves da 

Silva 

129 01 12/08/2016 

12/08/2016 

20877401 Heitor 

Miranda 

Ferreira 

Junior 

142 02 18/08/2016 

19/08/2016 

20698202 Wanessa 

Santos Lodi 
129 08 19/08/2016 

26/08/2016 

20714603 Gabrielle 

Sequim 

Zaneti 

142 01 22/08/2016 

22/08/2016 

20176001 Silvia Helena 

Altoe 

Benevides 

142 02 22/08/2016 

23/08/2016 

20909401 Karoline 

Lempe Silva 

Krebel Pinho 

129 01 23/08/2016 

23/08/2016 

20550102 Dagmar 

Ramalho 

Antunes 

129 01 24/08/2016 

24/08/2016 

20679902 Izanuzes 

Maria de 

Baptista 

142 01 24/08/2016 

24/08/2016 

03413801 Jorge Antonio 

Ferreira de 

Souza 

129 01 24/08/2016 

24/08/2016 

20477103 Paula Maroto 

Gasiglia 

Schwan 

129 02 24/08/2016 

25/08/2016 

20788801 Rahulla Del 

Fiume 

Sarcinelli 

129 01 24/08/2016 

24/08/2016 

20833101 Sidney 

Spacini 

Pereira 

129 01 24/08/2016 

24/08/2016 

20904601 Amanda 

Loureiro 

Caldas 

129 02 25/08/2016 

26/08/2016 

20679902 Izanuzes 

Maria de 

Baptista 

129 02 25/08/2016 

26/08/2016 

20907301 Grazielle 

Cabral de 

Carvalho 

 

129 15 26/08/2016 

09/09/2016 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 06 

de setembro de 2016. 

 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

 

RESUMO DO CONTRATO Nº 017/2016 

 

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: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: S/A A GAZETA 

 

OBJETO: Contratação de empresa para 

fornecimento do Jornal “A Gazeta”, na forma 

impressa e eletrônica. 

 

VALOR: O valor estimado do presente 

CONTRATO é de R$ 58.930,50 (cinquenta e oito 

mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos) 

 

VIGÊNCIA: A vigência do CONTRATO terá 

início em 27 de agosto de 2016 e terá duração de 12 

(doze) meses. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 

ATIVIDADE: 2001. 

 

PROCESSO: 160814 

 

GESTOR DO CONTRATO: MARIA DA 

CONCEIÇÃO MOREIRA 

 

MATRICULA: 27986 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 06 

de setembro de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO TERMO DE APLICAÇÃO DE 

PENALIDADE E RESCISÃO UNILATERAL A 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2016 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 109, § 1º da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público o 

Termo de Aplicação de Penalidade e Rescisão da 

Ordem de Fornecimento N
o
 027/2016, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
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CONTRATADA: THE ÁUDIO SERVICE 

SOM E INSTRUMENTOS LTDA EPP 

 

OBJETO: Aplicação de Penalidade e rescisão 

da Ordem de Fornecimento nº 027/2016 – pregão 

eletrônico nº 004/2016.  

 

SANÇÃO APLICADA: “Suspensão 

temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a ALES, pelo 

prazo de 02 (dois) anos. 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE 

RESCISÃO E APLICAÇÃO DE 

PENALIDADE entra em vigor na data de sua 

assinatura. 

 

PROCESSO: 153475.  

 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de setembro de 2016. 

 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DAS DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS 

DEPUTADOS DA 18ª LEGISLATURA 

MÊS DE JULHO - 2016 

TOTAL DE SESSÕES ORDINÁRIAS: 06 

 
(Em cumprimento ao que determina o Ato nº 2869, de 18 de outubro de 2006) 

 

NOMES 

DATAS 

Justificativas sem 

remuneração 

 

DATAS 

Justificativas nos 

termos do art. 305 § 

6º do R.I. 

 

TOTAL 

1. ALMIR VIEIRA -- 08 e 17 2 

2. AMARO NETO -- -- -- 

3. BRUNO LAMAS -- 16 e 31 2 

4. CACAU 

LORENZONI 
-- 19,17 e 31 3 

5. DA VITÓRIA -- 03 e 08 2 

6. DARY PAGUNG -- -- -- 

7. DOUTOR 

HÉRCULES 
-- -- -- 

8. DOUTOR 

RAFAEL FAVATO 
-- -- -- 

9. EDSON 

MAGALHÃES 
-- -- -- 

10. ELIANA 

DADALTO 
-- 15,22 e 29 3 

11. ENIVALDO 

DOS ANJOS 
-- -- -- 

12. ERICK MUSSO -- 02 e 17 2 

13. EUCLÉRIO 

SAMPAIO 
-- -- -- 

14. FREITAS -- 01, 02 e 15 3 

15. GILDEVAN 

FERNANDES 
-- 01 e 02 2 

16. GILSINHO 

LOPES 
-- -- -- 

17. GUERINO 

ZANON 
-- 03, 08 e 10 3 

18. HUDSON LEAL -- -- -- 

19. JANETE DE SÁ -- 16 e 15 2 

20. LUIZ DURÃO -- 01, 16 e 24 3 

21. LUZIA 

TOLEDO 
-- 01, e 16 2 

22. MARCELO 

SANTOS 
-- 08 e 17 2 

23. MARCOS 

BRUNO 
-- 08, 22 e 24 3 

24. NUNES -- 08 1 

25. PADRE 

HONÓRIO 
-- -- -- 

26. PR. MARCOS 

MANSUR 
-- 31 1 

27. RAQUEL 

LESSA 

 

 

-- -- -- 

28. SANDRO 

LOCUTOR 

 

 

-- 08 1 

29. SERGIO 

MAJESKI 
-- -- -- 

30. THEODORICO 

FERRAÇO 
-- 16 1 

 
MARCUS FARDIN DE AGUIAR 

Diretor de Processo Legislativo 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

• SEGUNDA-FEIRA - 12.09.16 • 

 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 SEMINÁRIO I Seminário de regularização fundiária: caminhos e possibilidades. 

03h30 COMISSÃO DE SAÚDE Audiência pública 

05h55 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA 

Reunião ordinária 

06h30 

TSE: # CONFIRMA Saiba como tudo acontece no dia da eleição: a preparação das seções 

eleitorais, o trabalho dos mesários, a contagem de votos e a divulgação dos 

resultados. O #Confirma conversa com vários mesários voluntários que 

contam como é trabalhar no dia da votação, mostra também o aplicativo 

“Resultados” que foi usado nas Eleições Gerais de 2014 e que agora volta 

para os eleitores acompanharem a apuração das eleições em tempo real.  

07h00 

STJ: DIREITO MEU 

DIREITO SEU  

No programa desta semana você vai ver que acidentes causados pelo uso de 

celular ao dirigir já ultrapassa o de embriaguez. A importância da realização 

de vários exames realizados em bebês recém-nascidos como medida de 

prevenção de doenças. Estudo revela que em 2050 o número de idosos vai 

ser maior que o de jovens com menos de 15 anos. Exames realizados logo 

após o nascimento do bebê podem ajudar a descobrir doenças precocemente. 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz o tema: Viagem solitária. 

08h00 

ESPAÇO RURAL  A produção de morango conquista cada vez mais espaço nas lavouras 

capixabas, principalmente entre os pequenos produtores, que usam a mão de 

obra familiar no cultivo da fruta. Quem fala sobre o assunto é a 

coordenadora do Polo de Morango do Incaper, Cíntia Bremenkamp. 

 

08h30 
COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO 

Reunião ordinária 

09h00   COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

10h25 
COMISSÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reunião ordinária 

11h00 
COMISSÃO DE 

SEGURANÇA (V) 

Reunião ordinária 

12h00 

REPORTAGEM 

ESPECIAL  

Nesta reportagem especial sobre adoção você vai conhecer famílias que se 

formaram por laços tão fortes quanto o cordão umbilical. Desde a vontade de 

serem pais e mães, passando pela gravidez invisível até a chegada dos filhos 

do coração. Veja ainda os passos legais a serem tomados e as dicas de uma 

psicóloga para uma criação sem traumas. 

 

 

12h30 
MPE - MP COM VOCÊ  O promotor de Justiça, João Eduardo Grimaldi da Fonseca fala sobre o tema: 

Tribunal do Júri. 

13h00 

PROPAGANDA 

ELEITORAL 

GRATUITA 

OBRIGATÓRIA 

Candidatos a prefeito e vereador 

13h10 

COMISSÃO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

RIO DOCE (V) 

Reunião extraordinária. 

13h30 
COMISSÃO DE 

FINANÇAS (V) 
Reunião ordinária 

https://www.youtube.com/results?q=%23Confirma
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14h30 

UM DEDO DE PROSA Caco Appel é autor do livro "Leituras - Crônicas do prazer de ler", conjunto 

de textos publicados em um blog na internet.  As crônicas são inspiradas em 

livros estrangeiros, nacionais e capixabas que Caco leu nos últimos anos.  

Esta é uma forma encontrada pelo autor para incentivar e despertar o prazer 

pela leitura. 

14h50 INTER-SESSÃO  (V) Trabalhos do Legislativo capixaba. 

15h00 
SESSÃO ORDINÁRIA 

(V) 

Trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h00 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h15 

ESPAÇO RURAL  A produção de morango conquista cada vez mais espaço nas lavouras 

capixabas, principalmente entre os pequenos produtores, que usam a mão de 

obra familiar no cultivo da fruta. Quem fala sobre o assunto é a 

coordenadora do Polo de Morango do Incaper, Cíntia Bremenkamp. 

19h00 

  MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Crise hídrica em Caicó no Rio Grande do Norte pode levar à colapso no 

abastecimento, no Pará a justiça determina melhorias no serviço de 

atendimento ao cliente. MPF quer a contratação de nutricionista para escolas 

públicas do Rio Grande do Sul. Pessoas com deficiência agora podem 

comprar fraldas geriátricas com preços reduzidos na farmácia popular.  

19h30 

STJ: DIREITO MEU 

DIREITO SEU 

No programa desta semana você vai ver que acidentes causados pelo uso de 

celular ao dirigir já ultrapassa o de embriaguez. A importância da realização 

de vários exames realizados em bebês recém-nascidos como medida de 

prevenção de doenças. Estudo revela que em 2050 o número de idosos vai 

ser maior que o de jovens com menos de 15 anos. Exames realizados logo 

após o nascimento do bebê podem ajudar a descobrir doenças precocemente. 

20h00 

MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Veja quais são as 10 profissões que estão em baixa no mercado. Saiba se o 

processo seletivo pode ser considerado uma forma discriminatória, e ainda, 

ação da coordenadoria do MPT reduz o número de acidentes de trabalho em 

Caxias do Sul. 

20h30 

PROPAGANDA 

ELEITORAL 

GRATUITA 

OBRIGATÓRIA 

Candidatos a prefeito e vereador 

20h40 
BIOGRAFIA Ex-deputado estadual, Hugo Borges ocupou os cargos de deputado federal e 

prefeito de Guarapari, compondo a história política do Espírito Santo. 

21h00 

STJ: ANTES E DEPOIS 

DA LEI 

Nesta edição o programa aborda a Lei que criou o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas. Uma nova legislação diante de um 

problema crônico. A chamada Lei das Drogas diferenciou usuários, 

dependentes e traficantes. E impulsionou a mobilização de todos no combate 

ao narcotráfico, incluindo setores do judiciário. 

 

21h30 

REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Nesta reportagem especial sobre adoção você vai conhecer famílias que se 

formaram por laços tão fortes quanto o cordão umbilical. Desde a vontade de 

serem pais e mães, passando pela gravidez invisível até a chegada dos filhos 

do coração. Veja ainda os passos legais a serem tomados e as dicas de uma 

psicóloga para uma criação sem traumas. 

 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo estadual. 

22h15 
MPE - MP COM VOCÊ  O promotor de Justiça, João Eduardo Grimaldi da Fonseca fala sobre o tema: 

Tribunal do Júri. 

22h45 

OPINIÃO  O advogado e professor universitário Claudio Colnago explica o que 

significam e qual a relação entre os conceitos de princípio democrático, 

jurisdição constitucional e reforma política. 

 

23h15 

CONTRAPONTO O professor de Direito Constitucional Lyncoln de Oliveira e o professor do 

mestrado em sociologia política, Vitor Amorim de Angelo, debatem o tema, 

Instrumentos de Participação Popular. 

 

23h45 

UM DEDO DE PROSA Caco Appel é autor do livro "Leituras - Crônicas do prazer de ler", conjunto 

de textos publicados em um blog na internet.  As crônicas são inspiradas em 

livros estrangeiros, nacionais e capixabas que Caco leu nos últimos anos.  

Esta é uma forma encontrada pelo autor para incentivar e despertar o prazer 

pela leitura. 

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

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

 

SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM  30 

DE AGOSTO DE 2016. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Edson Magalhães, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Gildevan Fernandes, Luzia Toledo, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª 

Secretaria, a convite do Presidente,  o 

Senhor Deputado Doutor Hércules) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor Deputado 

Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Provérbios, 3:6)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da décima sexta 

sessão extraordinária, realizada em 29 de agosto de 

2016. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Hudson Leal e Janete de 

Sá) 

 

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: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 

 

COMUNICADO N.º 116331/2016 

 

Brasília, 18 de agosto de 2016. 

Senhor Presidente: 

 

De acordo com a legislação vigente, 

informamos a(s) liberação(ões) de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, conforme abaixo: 

 
Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

Programa Convênio Cota 

Ordem Bancária 

Data 

Emissão 

Valor em R$ 

QUOTA  007 09/08/2016 4.891.707,45 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 243/2016 

 

Vitória, 29 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos 

através deste, solicitar de Vossa Excelência, que 

conceda o uso da Tribuna Popular desta Casa de Leis 

no dia 05 (cinco) de setembro (segunda-feira) do 

corrente ano, para a Senhora Erineia Cunha Lima 

na qualidade de representante dos usuários do 

Transcol no município de Guarapari, para falar sobre 

a redução no trajeto da linha que vai do Terminal de 

Itaparica até o Trevo de Setiba.  

Sem mais para o momento, desejamos votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

SERGIO MAJESKI 
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Deputado Estadual - PSDB 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 272/2016 

 

Institui o dia estadual do vôlei de 

praia no estado do Espírito Santo e 

dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica instituído o Dia Estadual do 

Vôlei de Praia no Estado do Espírito Santo, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 18 de Agosto.  

 

Parágrafo Único – A data constante no 

caput do presente artigo registra o dia olímpico em 

que os atletas do nosso Estado, Bruno e Alisson, 

conquistaram Medalha de Ouro no Vôlei de Praia nas 

Olimpíadas realizadas no  Brasil, Rio/2016. 

 

Art. 2º. O Dia Estadual do Vôlei de Praia 

será incluído no Calendário Oficial de Eventos do 

Estado do Espírito Santo.  

 

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

sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A “Rio 2016” foi uma olimpíada cheia de 

boas surpresas.  Na raça, na vontade e com grande 

apoio da torcida, a dupla, BRUNO E ALISSON, 

conquistou a sua primeira medalha de ouro nas 

Olimpíadas. O time precisou de pouco tempo para 

“dar liga”. Com apenas dois anos juntos, BRUNO E 

ALISON já se consagraram como campeões 

olímpicos, além de liderarem os rankings da 

modalidade e estarem entre os melhores do mundo.  

Essa vitória significa para nós cidadãos 

Espírito-santenses, mais que um OURO OLIMPICO 

é o registro da garra, força, coragem e determinação 

de um conterrâneo que deve servir de exemplo para 

as nossas crianças, adolescentes e jovens. Foi o 

resultado de uma dupla invencível, Alisson Cerutti e 

Bruno Oscar Schimdt. O Primeiro genuinamente 

Capixaba nasceu em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no 

dia 07 de dezembro de 1985.  O segundo, Bruno que 

para alegria e orgulho de todos nós, apesar de não ter 

nascido em nosso Estado do Espírito Santo, escolheu 

nosso Estado para viver com sua família. 

BRUNO OSCAR SCHMIDT  é filho do Ex-

jogador, Luiz Felipe Schmidt, nasceu em Brasília em 

06 de outubro de 1986. Vindo de uma família que 

respira esporte, é sobrinho de Oscar Schmidt, o Mão 

Santa, e do apresentador Tadeu Schmidt, sendo filho 

de um campeão olímpico sênior, Bruno Schmidt não 

fugiu à tradição. Juntando ao nosso Capixaba Ilustre 

Alisson, só podia mesmo dar OURO,  ORGULHO e 

INCENTIVOS às gerações futuras.  

Bruno e Alisson, logo nos primeiros passos 

de ambos, pela modalidade esportiva “Vôlei de 

Praia”, chegaram a jogar juntos, numa parceria que 

durou pouco tempo e que rendeu apenas algumas 

etapas de torneios no vôlei de praia nos anos de 2005 

e 2006. Após essa breve parceria, cada um seguiu o 

seu caminho. 

Quis o destino que Bruno e Alison voltassem 

a se encontrar em 2014. E diferentemente da primeira 

vez em que jogaram juntos, por apenas alguns jogos, 

desta vez, a parceria se consolidou. E o pouco tempo 

juntos não impediu que eles chegassem à liderança 

do ranking mundial e conquistassem títulos 

importantes. Logo no primeiro ano, já se tornaram 

campeões dos Jogos Sul-Americanos e do Grand 

Slam de Klagenfurt, na Áustria.  

Em 2015, eles foram campeões do 

Campeonato Mundial, do Circuito Mundial e do 

World Tour Finals, vencendo os três principais títulos 

do ano. O desempenho colocou a dupla nos Jogos 

Olímpicos do Rio. E eles confirmaram o favoritismo, 

ficaram com o ouro e levaram o sucesso da dupla ao 

mais alto patamar: O TÍTULO MÁXIMO DAS 

OLIMPÍADAS. 

Fazer esse registro é garantir que essa data 

não se perca na história, mas pelo contrário, seja 

anualmente relembrada às nossas Crianças, Jovens e 

Adolescentes, como exemplo de que o esporte vale a 

pena. O Esporte é vida, é orgulho, é realização 

pessoal e deve sempre ser incentivado.  

Afinal, nunca o hino brasileiro tinha sido tão 

ouvido num mesmo dia na história das Olimpíadas. 

Esta data registrou três grandes vitórias do Brasil:  O 

bronze de Isaquias Queiroz pela manhã na canoagem; 

o ouro de Martine Grael e Kahena Kunze à tarde na 

vela; e,  em Copacabana o ouro da dupla Alison e 

Bruno. Foi na madrugada, mas o dia 18 de agosto de 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/olimpiada/noticia/2016/08/com-duas-medalhas-isaquias-queiroz-se-prepara-para-competir-mais-uma-vez-nesta-sexta-7293251.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/olimpiada/noticia/2016/08/martine-grael-ekahena-kunze-vencem-ultima-regata-e-levam-o-ouro-na-vela-7293780.html
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2016, nas famosas areias, ao lado do não menos 

contemplado calçadão e do mar de Copacabana, tinha 

mesmo que terminar com ouro. Ouro Brasileiro. Ouro 

CAPIXABA. 

Por todas essas razões conclamamos aos 

Nobres Pares que votem conosco pela 

APROVAÇÃO da presente proposição, para que 

possamos eternizar na história do nosso Estado do 

Espírito Santo, essa data que servirá sempre de 

motivo de orgulho e incentivo às gerações futuras. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 273/2016 

 

Inclui nas disciplinas Filosofia, 

Sociologia, História e/ou Geografia 

um tópico específico para o 

aprendizado, debate e compreensão 

de direitos humanos. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica incluído nas disciplinas Filosofia, 

Sociologia, História e/ou Geografia da grade 

curricular do ensino médio das escolas de toda a rede 

estadual pública de ensino um tópico específico para 

o aprendizado, debate e compreensão sobre direitos 

humanos. 

 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta 

Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua publicação.  

 

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

regulamentação. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2016. 

 

NUNES 

Deputado Estadual – PT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A proposição ora apresentada não institui 

uma nova disciplina ou grade curricular. Trata-se 

apenas de incluir nas matérias de filosofia, 

sociologia, história e/ou geografia um tópico 

específico relacionado à temática de “Direitos 

Humanos”, como forma de proporcionar uma 

ferramenta adequada para auxiliar no 

desenvolvimento da consciência cívica, cidadã e 

social dos estudantes capixabas. 

Indubitavelmente o conceito de direitos 

humanos indicou e assegurou os passos necessários 

para o progresso da humanidade. A concepção 

histórica de direitos humanos está associada, 

sobretudo, na evolução social. 

Durante determinado período histórico, a 

revolução burguesa na Europa Ocidental, a luta dos 

povos era contra os privilégios feudais e teocráticos 

predominante da Idade Média.  Os direitos humanos 

tornaram-se a bandeira para a luta contra a autocracia 

feudal.  

Posteriormente, ao longo das etapas 

históricas, a definição de direitos humanos expandiu-

se, incluindo os componentes sociais, econômicos, 

culturais, étnicos, de gênero, políticos e sexista, 

mantendo, mas, sobrepondo à proteção dos direitos 

individuais dos cidadãos e das minorias étnicas, 

abrangendo, inclusive, o direito à subsistência e ao 

desenvolvimento. 

Em um mundo onde a desigualdade aumenta, 

mormente nos países centrais, a violência e a 

intolerância vão se impondo, o que requer cada vez 

mais a presença e atuação dos organismos e 

instituições de defesas dos direitos humanos, o tema 

vai adquirindo importância sobremaneira, haja vista 

as preocupações sobre a temática pela Organização 

das Nações Unidas – ONU e outros.  

Em nosso país, apesar dos esforços e avanços 

das últimas décadas, a desigualdade ainda predomina, 

e as variadas consequências advindas vai impondo à 

comunidade a busca de uma saída para os males que 

ocasiona. Assim, assistimos a intolerância, o crime de 

ódio, os preconceitos e discriminações, a fome, o 

fortalecimento de uma cultura inconsequente como o 

machismo, a homofobia, a pedofilia e o estupro.  

No Espírito Santo a realidade não tem sido 

diferente. O assassinato de mulheres, violências 

domésticas, estupros, preconceitos homofóbicos, 

trabalho infantil, trabalho escravo, casos de 

pedofilias, são fatos narrados cotidianamente pela 

imprensa local. 

Assim sendo, apresento a presente matéria 

com intuito de avançar, no médio e longo prazo, na 

correção dos males que vem afligindo a sociedade,  

com o oferecimento de um instrumento que, sem 

sombra de dúvidas, irá proporcionar aos jovens, em 

seu desenvolvimento,  uma compreensão clara, 

objetiva e concreta dos princípios dos direitos 

humanos e da cidadania.   

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 274/2016 

 

Dispõe sobre a inserção de 

mensagens educativas sobre o uso de 

drogas ilícitas nos ingressos de 

eventos esportivos e shows culturais 

realizados no Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam os promotores de eventos 

esportivos, de shows e de entretenimentos culturais 

realizados no Estado do Espírito Santo obrigados a 

constar nos ingressos, flayers, banners, outdoor ou 

qualquer outra peça publicitária, mensagens 

educativas apontando os principais malefícios 

causados pelas drogas ilícitas aos usuários, bem 

como informações sobre as penalidades previstas 

pela legislação brasileira aos traficantes de drogas. 

 

Art. 2º As mensagens de alerta sobre os 

malefícios do uso de drogas ilícitas e as punições aos 

traficantes deverão estar em destaque nos ingressos e 

nas demais peças publicitárias destinadas à promoção 

do evento 

 

Parágrafo Único: Fica a critério dos 

organizadores do evento a criação das mensagens 

educativas de que trata este artigo. 

 

Artigo 3°. A publicação de mensagens 

educativas sobre o uso de drogas ilícitas em eventos 

esportivos e shows culturais deve ocupar 15% 

(quinze por cento) de espaço em qualquer material 

impresso sobre o evento.  

 

Artigo 4°. A infração ao disposto nesta lei 

acarretará multa no valor equivalente a 2.000 (dois 

mil) – Valores de Referencia do Tesouro Estadual – 

VRTE, cobrado em dobro em caso de reincidência.  

  

Artigo 5°. A fiscalização do disposto nesta 

lei ficará a cargo dos órgãos competentes.  

 

Artigo 6º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação 

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2016. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual -PROS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O consumo de substâncias psicoativas, lícitas 

e ilícitas, é um dos mais preocupantes problemas de 

saúde pública no mundo. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima em até 270 milhões os usuários 

de drogas ilegais (6,1%) da população mundial entre 

15 e 64 anos. Dentre tal estimativa, 27 milhões de 

pessoas são dependentes de drogas ilícitas, ou seja, 

uma em cada 200 pessoas. 

O Relatório Mundial sobre Drogas de 2015 

aponta que o consumo e o tráfico de cocaína 

aumentaram na América do Sul, principalmente no 

Brasil. “O Brasil detém aproximadamente metade da 

população da América do Sul; o que torna o país 

vulnerável ao tráfico (devido a sua posição 

estratégica em relação à Europa) e ao consumo de 

cocaína, devido à sua grande população urbana”, 

aponta o relatório. 

Frente a essa realidade, o Poder Público do 

Estado do Espírito Santo não tem se mostrado 

preparado para tratar os dependentes químicos 

residentes em território capixaba. Não bastassem as 

dificuldades inerentes ao atendimento médico e 

psicológico aos usuários, a rede de tratamento é 

pequena e precária.  

A falta de articulação das ações públicas 

impede a expansão dos programas de redução de 

danos. Com isso o uso de drogas por crianças e 

adolescentes cresce a cada dia, que é o que mostra 

um estudo realizado no Brasil e publicado no Jornal 

da Tarde, segundo o qual 24,7% dos jovens entre 10 

e 17 anos já experimentaram algum tipo de droga, ou 

seja, um número considerável e, via de consequência, 

preocupante! 

Além disso, quase todos os crimes são 

motivados pelas drogas, com os mais variados tipos 

de armas e na busca de duas grandes motivações 

constantes dos chamados seres racionais: dinheiro e 

poder. 

Essa busca incansável por resultados 

imediatistas e a cobiça por ostentar um poder 

ilusionista, faz com que a omissão do Poder Público 

dê margens para o crescimento desenfreado do tráfico 

de entorpecentes e de armas, e estes tomem conta de 

mentes fragilizadas que teimam em destruir nossas 

famílias. 
Na maioria das vezes esses crimes são de 

narcotráfico e homicídios, de forma que referidos 
usuários tornam-se vítimas de violência, além de 
estarem sujeitos a outros perigos, como DSTs 
(doenças sexualmente transmissíveis) e gravidez 
indesejável.  

O uso de drogas compõe um quadro de 
problemas que integram praticamente todas as 
sociedades contemporâneas, problemas estes de 
ordem social e econômica, uma vez que há a 
desestruturação da família, implicando na 
coletividade quando o uso dos referidos 
entorpecentes geram violência e riscos a sua saúde, e 
gera diversos custos para o governo que é o 
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responsável pelo tratamento. As estatísticas revelam 
que um dependente químico custa para os cofres 
públicos 4 (quatro) vezes mais do que um aluno. 

Destarte, para que adolescentes e jovens não 
entrem no caminho das drogas, que é quase sempre 
sem volta, faz-se necessária uma base familiar e 
educacional. A primeira deve sempre manter um 
diálogo, conhecer as amizades, esclarecer sobre o 
perigo das drogas, e ensinar valores humanos e 
valorização da saúde e da vida e a segunda, promover 
ações públicas de cunho educativa/preventiva no 
processo de prevenção de uso das drogas.  

Considerando o papel de educador que o 

Poder Público deve assumir perante a sociedade é 

que apresentamos o presente projeto de lei. 

Acreditamos que a veiculação de informações de 

caráter didático educativo em meios que alcancem a 

grande massa da população tem se mostrado eficiente 

para seus fins preventivos de combate ao uso de 

drogas.  

Por todo o exposto, é que conto com o apoio 

dos nobres pares para a aprovação do presente 

projeto de lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 275/2016 

 

Institui o dia Estadual das Religiões 

Afrodescendentes. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1° - Fica instituído o “Dia Estadual 

das Religiões Afrodescendentes”, que será 

comemorado no dia 15 de Novembro de cada ano. 

 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2016. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata a presente proposta de estabelecer uma 

data específica para que se homenageie em todo o 

Estado do Espírito Santo o dia consagrado para as 

religiões de matrizes afro-brasileiras. 

Sabemos que os preceitos morais 

Espiritualistas apontam as virtudes, o amos ao 

próximo e a Deus, a existência dos espíritos (almas 

que somos necessitadas), e do Panteão africano. 

No entanto, consideramos que um assunto de 

tamanha importância deva ser refletido uma vez ao 

ano, como também no âmbito mundial, mas também 

deva merecer uma reflexão no âmbito Estadual, de 

forma a reverencia-lo como parte da cultura brasileira 

e refletirmos em mais uma oportunidade do que pode 

ser feito na difusão da miscigenação da raça do povo 

brasileiro, suas origens e eterniza-las. 

Justifica-se, desta forma, a criação de um Dia 

Estadual onde a questão será lembrada e debatida, 

sobretudo com enfoque de sua cultura e divulgação 

pelo Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

271/2016. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

353/2016, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 

redação final, do Projeto de Lei nº 254/2016, orindo 

da Mensagem Governamental nº 349/2016, dispõe 

sobre a adoção de medidas para a continuação de 

obras paralisadas, autoriza a contratação de 

determinados serviços, altera a Lei nº 9.090, de 23 de 

dezembro de 2008, e dá outras providências. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

a V. Ex.ª dispensa de publicação e inclusão na Ordem 

do Dia da presente sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Em votação o requerimento 

do Senhor Deputado Gildevan Fernandes, líder do 

Governo. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, contra dois votos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

354/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e admissibilidade, da  Proposta 

de Emenda Constitucional n.
o 

04/2016, do  Deputado 

Luiz Durão, que altera o § 5º do artigo 58 da 

Constituição do Estado, dispondo sobre eleição de 

membros da Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 
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O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

a V. Ex.ª dispensa de publicação do Parecer n.º 

354/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Em votação o requerimento.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 130/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com base no art. 305 inciso III do 

Regimento Interno, LICENÇA, sem remuneração, 

para tratar de interesses particulares, na data de 29 de 

agosto de 2016. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2016. 

 

FREITAS  

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 131/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Erick Musso infra-

assinado, no uso de suas prerrogativas constitucionais 

e regimentais, requer a Vossa Excelência, com base 

no art. 305 inciso III do Regimento Interno, 

LICENÇA, sem remuneração, para tratar de 

interesses particulares, no período de 29 de agosto a 

03 de outubro de 2016. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2016. 

 

ERICK MUSSO 

Deputado Estadual – PMDB 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016, do Deputado Euclério 

Sampaio, Líder do PDT, ao Projeto de Lei n.º 

250/2016, de sua autoria, que dispõe sobre a 

obrigação da instalação de grades ou telas de 

contenção/proteção em toda extensão da ponte 

deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte). 

Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

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

votação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – É regimental. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Está chegando o 

pessoal, é uma matéria importante. Apesar de o líder 

do Governo não querer a aprovação desta urgência, 

uma hora terá que ser votada.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Hudson Leal e Pastor Marcos 

Mansur) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Da Vitória, 

Doutor Rafael Favatto, Edson 

Magalhães, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Gildevan Fernandes, Janete de Sá, 

Luzia Toledo, Padre Honório, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Registraram presença treze 
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Senhores Deputados.  

Não há quorum para votação do 

Requerimento de Urgência n.º 86/2016, pelo que fica 

adiada.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 87/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora abaixo assinada, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerer a V. Exª, 

depois de ouvido o Plenário, REGIME DE 

URGÊNCIA para o Projeto de Resolução nº 

026/2016, da Mesa Diretora, que insere o § 3º no 

artigo 1º da Resolução nº 4.417, de 13 de julho de 

2016, que dispõe sobre progressão especial para o 

servidor titular do cargo de provimento efetivo de 

Taquígrafo Parlamentar habilitado no concurso 

público regido pelo Edital nº 01/2006. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de agosto de 

2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 87/2016 fica adiada por falta de 

quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 128/2016, do Deputado Gilsinho Lopes, de 

retirada do Projeto de Lei nº 008/2015, de sua 

autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

mercados, hipermercados, supermercados e afins que 

vendam bebidas alcoólicas a destinarem recinto 

anexo, na forma que menciona. Lido na 78.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 128/2016 fica adiada por falta de 

quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 129/2016, do Deputado Doutor Hércules, com 

base no artigo 112 do Regimento Interno, de 

destinação do Grande Expediente da sessão ordinária 

do dia 14 de setembro de 2016, para fala da Drª 

Telma Freitas Pimenta, para explanar sobre a 

Campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao 

Suicídio. Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 29 de agosto de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 129/2016 fica adiada por falta de 

quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 90/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo-assinados, 

componentes da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 

com base no art. 165, IV do Regimento Interno, 

requer que seja transferida a Sessão Solene em 

Comemoração aos 110 Anos de Fundação da 

Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo, que 

seria  realizada  no dia 30 de agosto de 2016 às 

19horas,no Plenário desta Casa, para o dia 19 de 

outubro, no mesmo local e horário.  

 

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 

2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS - PSD 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI - PP 

2.º Secretário 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 90/2016 fica adiada por falta de 

quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

347/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.
o
 

149/2016, de autoria do  Deputado Marcos Bruno, 

que inclui os professores da rede pública e privada do 

Estado no grupo de risco para percepção prioritária 

de imunização em campanhas de vacinação contra 
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endemias e epidemias. Publicado integralmente no 

DPL do dia 24 de agosto de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 347/2016 fica adiada por falta de 

quorum.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Requeiro a V. Ex.ª verificação de quorum 

para efeito de votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Aviso aos senhores 

deputados que esse quorum aí derruba a sessão. 

Precisa de mais presenças para não cair. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Aproveito enquanto 

os deputados não chegam para fazer um comunicado 

nesta Casa. Estão querendo fechar à força o hospital 

de São Gabriel da Palha. Um hospital que fez, em 

vinte dias, senhor deputado, quase duas mil 

consultas, diversas cirurgias, centenas de internações, 

está atendendo todo o povo da região Noroeste, e 

estão querendo fechá-lo à força.  

Problema de uma autoridade do município 

com o prefeito e quem paga é a população. A 

Prefeitura firmou um contrato com esse hospital, 

Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Theodorico Ferraço. O hospital foi reaberto com 

esforço de diversos deputados desta Casa, os 

Senhores Deputados Padre Honório, Da Vitória, 

Raquel Lessa, diversos deputados. Agora por 

problema entre o promotor, darei logo o nome, 

querendo perseguir o prefeito, vai causar prejuízo à 

população de São Gabriel da Palha. Isso não pode 

existir. A população já tem uma saúde precária, com 

atendimento de saúde precário, e agora querem 

fechar o único hospital que atende todos com 

internação, partos. Não nascia em São Gabriel da 

Palha nenhuma criança há muito tempo, e agora 

passou a ter a parte neonatal, Senhora Deputada 

Janete de Sá. Estão perseguindo por problema 

pessoal e ele quer cancelar o convênio. O povo vai 

ficar sem saúde mais uma vez em São Gabriel da 

Palha.  

Não estive na reunião que forçou para abrir 

esse hospital, mas meus colegas aqui da Casa 

estiveram. O povo não pode ser sacrificado por 

picuinha pessoal de autoridade nenhuma. Peço, com 

muito carinho, ao Ministério Público que reveja essa 

posição que está ocorrendo em São Gabriel da Palha. 

Problemas pessoais entre autoridades não podem 

prejudicar a população.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, se V. Ex.ª fizer algum requerimento, 

teremos o maior prazer de enviá-lo à consideração do 

Ministério Público.  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 
Depois da fala do Senhor Deputado Da Vitória, vou 

fazer. 

 

 O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Muito obrigado pela 

oportunidade! Pela importância do tema, agradeço a 

V. Ex.ª por nos conceder a palavra.  

Na verdade, se tem alguém que acredita no 

Ministério Público neste Espírito Santo, um deles sou 

eu, e não farei essa confirmação da minha crença e da 

minha confiança no Ministério Público por discurso, 

já fiz por ações nesta Casa, e não foi por uma vez, 

mas por muitas! Ainda mais no tempo de hoje, em 

que temos exemplos de atuação, como tivemos com o 

doutor Eder e como também estamos tendo agora 

com a nova procuradora-geral do Estado.  

Mas precisamos dar atenção a isso, porque 

realmente tem muita coisa para o Ministério Público 

fazer que é dever constitucional dele: assistir à 

sociedade; tem muita coisa a se fazer mesmo! É 

lógico que há muitas coisas também para se colocar 

dentro da regra; mas tem uma coisa, Senhor 

Presidente: São Gabriel da Palha esperava há muito 

tempo para ter o atendimento hospitalar que está 

tendo hoje no Hospital Santa Rita. Esta Casa, com o 

apoio de V. Ex.ª, deferiu uma audiência pública e 

uma visita técnica liderada pelo Senhor Deputado 

Doutor Hércules, presidente da Comissão de Saúde; 

contando ainda com a presença do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que foi um protagonista disso; 

com as presenças dos Senhores Deputados Euclério 

Sampaio, Padre Honório, Almir Vieira, Dary Pagung, 

Raquel Lessa e com a minha presença. Estivemos no 

município com quase toda a Assembleia e toda a 

Comissão de Saúde pedindo apoio ao Governo do 

Estado e ao Governo Municipal para que aquele 

hospital voltasse a ser aberto.  

No último dia 04 o hospital voltou a atender. 

Já fez mil e seiscentos atendimentos e já fez cento e 

dezesseis partos em vinte dias, sendo três cesarianas, 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto – V. Ex.ª 

que é médico e constantemente está colocando vidas 

neste mundo. Imaginem o que isso está sendo para 

aquela região, que atende aos municípios de Águia 

Branca, Vila Valério, Governador Lindenberg, 

Marilândia, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e 

São Domingos!  

Às vezes alguém que está atrás de uma mesa 

recebe algumas manifestações frias e, sem conhecer o 
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calor da demanda, faz busca de informações, 

tomando procedimentos. Não pode acontecer de novo 

o que já aconteceu em São Gabriel da Palha! Tenho 

certeza, não tenho dúvida, de que o Ministério 

Público agirá com imparcialidade e não permitirá 

erro dos seus membros, porque estaremos em 

vigilância para poder atribuir responsabilidade não só 

no Estado, mas também ao Conselho Nacional do 

Ministério Público se houver tendência em momento 

eleitoral na cidade de São Gabriel da Palha. Para 

qualquer tendência, a vida humana está acima disso!  

Estamos falando de um hospital que estava 

parado há mais de uma década e que ajudamos, com 

todos os esforços, para que voltasse a atender à 

população! Ninguém tem culpa de interesses 

passionais e de problemas pessoais. Estamos 

trabalhando, pelo bem da coletividade, em uma 

demanda que chegou a esta Casa! Tenho certeza de 

que V. Ex.ª e os demais não permitirão que isso 

aconteça! 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Coloco-me à disposição de 

V. Ex.ª, Senhor Deputado, para uma audiência com a 

procuradora a fim de levá-la ao conhecimento desses 

fatos, que significam grande importância para a saúde 

em São Gabriel da Palha. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Guerino 

Zanon, Nunes e Raquel Lessa) 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Às vezes fico imaginando 

que alguns promotores não têm filho, não têm mãe e 

não precisam de tratamento hospitalar. Só nós que 

moramos na região Noroeste, no Norte, no extremo, é 

que sabemos como o nosso povo sofre tendo que 

entrar em um ônibus à meia-noite para chegar a 

Vitória e ter que retornar para casa. 

Temos o mesmo problema em Mantenópolis, 

onde o promotor, enquanto não viu o hospital fechar, 

não sossegou. E olhe que a estrutura do hospital de 

Mantenópolis é maravilhosa! E agora, depois que 

visitamos São Gabriel da Palha, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio – parabenizo V. Ex.ª, que traz esse 

assunto a esta Casa – vimos que é um hospital que 

tem uma infraestrutura invejável: suas instalações, a 

higiene e todo o espaço. É um absurdo quando um 

promotor toma essa atitude e não leva em 

consideração o sofrimento das pessoas!  

Fica o nosso apoio ao hospital e aos 

deputados que estão trabalhando nessa questão! 

Queremos pedir também que toda a Assembleia, que 

os trinta deputados sejam solidários e se 

comprometam com essa causa, porque o capricho de 

alguns não pode interferir na saúde e no sofrimento 

das pessoas.  

Fica aqui a nossa posição de apoio ao 

hospital de São Gabriel da Palha.  

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Fui injusto com o 

Senhor Deputado Doutor Hércules. Não citei o nome 

de S. Ex.ª. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Gostaríamos de solicitar ao 

presidente da Comissão de Saúde, representando a 

Assembleia Legislativa e a Mesa Diretora, para uma 

audiência no Ministério Público, tendo em vista a 

reclamação dos Senhores Deputados estaduais. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Já fizemos esta 

audiência pública com o prefeito Henrique Vargas, 

com a procuradora-geral Elda Márcia Moraes Spedo, 

exatamente com esta preocupação, porque existe uma 

força estranha que não podemos declinar aqui que 

quer fechar o hospital.  

Por seis anos esse hospital ficou fechado. Foi 

uma alegria muito grande, não só para São Gabriel da 

Palha, mas para o povo dos municípios vizinhos, 

quando nasceu a primeira criança. Ligaram para mim 

avisando que nasceu a primeira criança. Foi uma 

alegria muito grande. 

 O doutor Luiz Pereira teve uma luta muito 

grande junto com os Senhores Deputados que já 

foram nominados: Raquel Lessa, Enivaldo dos Anjos, 

Padre Honório, Almir Vieira, com quem fizemos três 

audiências públicas lá. Se eu estiver esquecendo 

algum deputado, perdoem-me. Quero citar a 

Comissão de Saúde, não o Doutor Hércules, nem 

ninguém. Foi requerido pelo Senhor Deputado Da 

Vitória, na ocasião. Foi uma conquista muito grande 

para aquele povo.  

A vigilância já questionou a irregularidade e 

o hospital satisfez as exigências que a vigilância 

sanitária solicitou, porque é normal e é preciso 

mesmo. Agora não é possível continuar com esta 

picuinha de querer fechar um hospital que está 

funcionando.  

A Senhora Deputada Raquel Lessa, que está 

aqui do meu lado, ajudou também muito na 

reabertura deste hospital e muitas vezes foi acusada 

de não querer que o hospital abrisse. Isso é uma 

loucura. S. Ex.ª sempre ajudou. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Cheguei agora. Estou 

ouvindo que o hospital Santa Rita, de São Gabriel da 

Palha, fechará. Não fui procurada por nada.  

Sinto muito porque moradores de São 

Gabriel da Palha chegaram aqui, procuraram os 

outros deputados e não procuraram uma deputada da 

cidade. Sinto muito por isso, porque no início, 

sempre participei das audiências públicas, sempre 

estava junto.  

Falei com o dono do hospital, Luiz Pereira. O 

que for para funcionar dentro da legalidade, para o 

bem do povo de São Gabriel, ele pode contar com 
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esta Deputada. Só não comungo com coisas erradas. 

Mas, se for para funcionar direitinho, pode contar 

com esta Deputada. Vou ao Governador Paulo 

Hartung, vou aonde precisar para os dois hospitais de 

São Gabriel funcionarem bem. A nossa região é 

grande e esses dois hospitais funcionam bem 

atendendo São Domingos, Vila Valério, São Gabriel 

da Palha, Águia Branca.  

 Cheguei atrasada e não sei o que está 

acontecendo em São Gabriel da Palha, porque não fui 

procurada, o que sinto muito. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  O que os seus colegas estão 

alegando é que existe por parte do Ministério Público 

local algumas avenças que não permitiriam o 

funcionamento, e S. Ex. 
as

 gostariam que se 

comunicasse à Procuradoria do Estado para adotar as 

providências que requer.  

 O Senhor Deputado Doutor Hércules, que é 

presidente da Comissão de Saúde, poderia indicar 

melhor, para que V. Ex.ª, como Deputada que luta 

pelos interesses de São Gabriel da Palha, tomasse 

conhecimento, porque à Mesa compete atender aos 

clamores dos Senhores Deputados dentro das nossas 

humildes e modestas possibilidades. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) – Muito 

obrigada. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de me 

manifestar, porque algumas vezes sou abordado 

dizendo que tenho implicância com o Ministério 

Público, mas não consigo realmente entender a 

função de alguns promotores do Estado do Espírito 

Santo.  

Recentemente participei de uma audiência 

pública da Comissão de Infraestrutura em que o 

promotor de Guarapari quer fechar a linha de ônibus. 

Toda a população quer a linha de ônibus e o 

promotor está querendo fazer interferência para poder 

parar o ônibus. 

 Agora, o promotor de São Gabriel da Palha 

quer parar o hospital. A alegação que ele pode 

inventar é de que não prestou conta do convênio. 

Quer dizer, como é que um promotor pode querer 

defender uma situação em detrimento da população? 

Qual é a lógica? O que faz um representante do povo, 

uma pessoa que é paga com imposto, com dinheiro 

da população para defender a população e fica 

defendendo picuinha política, grupo político? 

 Por que o promotor de São Gabriel da Palha 

não está defendendo a lei? Ele está lá fazendo política 

em São Gabriel da Palha e faz política lá a vida 

inteira. Ele interfere em tudo, não é isento não, quer 

ganhar as eleições com a participação e a posição 

dele. Isto é o que temos que falar abertamente: o 

promotor de São Gabriel da Palha é um agente 

político e não um agente da sociedade. Ele é um 

homem que está querendo fechar o hospital para 

prejudicar o prefeito, porque está na véspera da 

eleição. Ele não está agindo como promotor. 

O de Guarapari quer fechar a linha de Setiba. 

Qual interesse que está defendendo? Dos 

empresários? Do outro prefeito? Então, do jeito que 

os Deputados recebem críticas na rua e recebem 

críticas na imprensa, esse pessoal do Ministério 

Público também tem que receber crítica quando estão 

fazendo atitudes fora das atividades deles.  

Por que onde está na cabeça do Ministério 

Público Estadual... e aí atribuo isso à Procuradoria de 

Justiça, à procuradora que deveria tomar providência. 

Como a Procuradoria, os promotores fecharão um 

hospital? Isso é caso de calamidade pública. 

Precisamos processar a Procuradoria por permitir que 

um membro seu feche uma unidade hospitalar. Não 

tem razão para isso. 

Eles não sabem fazer tanto TAC com negócio 

de meio ambiente da Vale? Por que o Ministério 

Público de São Gabriel da Palha e o de Guarapari não 

vêm fechar a Vale que está matando todo mundo? 

Para isso não tem autoridade, para isso não tem 

defeito. E a Vale mata a população de Vitória, mata 

inclusive, graças a Deus, esses promotores que têm 

que respirar essa poeira miserável. 

O caso de São Gabriel da Palha é igual ao 

caso de Guarapari: é promotor fazendo política sem 

disputar eleição. É igual ao de Santa Leopoldina, que 

está interferindo também lá em Santa Maria 

politicamente. Não é um promotor de justiça, é um 

agente político. Tem que se filiar e tem que vir para o 

voto disputar eleição, não é ficar fazendo 

arbitrariedade para poder interferir no processo 

político. 

Chega de promotor ficar fazendo isso. Temos 

que reagir. Qualquer atitude que um prefeito faz ou 

um Deputado faz, essa cambada quer desmoralizar. 

Eles precisam ser desmoralizados, porque são agentes 

políticos e não promotores de justiça. Essa é a grande 

verdade! 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Só para completar, 

não direi os motivos do porquê dessa briga em São 

Gabriel da Palha, mas se falasse neste plenário – e 

vou até me omitir em face à honra do membro do 

Ministério Público – saberiam que são muito graves 

os motivos narrados na denúncia sobre essa briga que 

ocorre em São Gabriel da Palha, e o motivo pelo qual 

o promotor faz isso.  

Vou me ater porque tenho certeza de que a 

procuradora-chefe resolverá essa questão em favor do 

povo do Espírito Santo, em favor do povo de São 

Gabriel da Palha. Obrigado, Senhor Presidente!  

 

O SR. NUNES – (PT) – Senhor Presidente, 

pela ordem! Recorro à Comissão de Justiça ao item 4 

do Expediente, Projeto de Lei n.º 273/2016, de minha 

autoria. 
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Deferido o pedido de V. 

Ex.ª. 

  

O SR. NUNES – (PT) – Obrigado, Senhor 

Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Encerrada a verificação. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(Registraram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Cacau 

Lorenzoni, Da Vitória, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Gildevan Fernandes, 

Guerino Zanon, Janete de Sá, Luzia 

Toledo, Nunes, Padre Honório, 

Raquel Lessa, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Continua a leitura do 

Expediente. 

 

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

344/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.
o
 

153/2016, de autoria do  Deputado Sergio Majeski, 

que modifica a Lei nº 5.988/99, atualizando a 

nomenclatura e dispondo sobre o limite do número de 

alunos nas salas de aula que possuem alunos com 

deficiência matriculados. Publicado integralmente 

no DPL do dia 24 de agosto de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

344/2016.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Rejeitado o parecer. 

O processo tramitará normalmente. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

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

333/2016, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório  aposto ao 

Projeto de Lei n.º 194/2016, de autoria da  

Deputada Luzia Toledo, que estabelece a 

“Campanha Estadual Maria da Penha” e dá outras 

providências. Publicado integralmente no DPL 

do dia 24 de agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

333/2016, da Comissão de Justiça.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Voto contra e peço 

voto contra. Sobre a Lei Maria da Penha temos que 

aprovar tudo o que trouxermos para esta Casa.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Rejeitado o parecer. 

O projeto tramitará normalmente. 

Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT - 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, profissionais de imprensa e todos 

os que nos assistem, uma boa-tarde! 

Meu assunto hoje seria o Hospital Santa Rita 

de São Gabriel da Palha, hospital que muito beneficia 

não só São Gabriel da Palha, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, mas Vila Valério, São Domingos, 

toda aquela região, mas este assunto já foi debatido 

aqui.  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, ora na 

presidência, registro que recebi da mão do presidente 

do Sindipúblicos e da presidente da Associação do 

Poder Judiciário o pedido de denúncia por crime de 

responsabilidade.  

Acho que ninguém está acima do bem e do 

mal neste Estado. Analisarei com muito carinho e 

responsabilidade, e se os fatos graves narrados forem 

verdade, - se bem que quem tem que tomar posição é 

o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, Presidente 

da Mesa, junto aos Senhores Deputados Enivaldo dos 

Anjos e Cacau Lorenzoni – mas todas as denúncias 

têm que ser analisadas com rigor. Não tecerei 

nenhum comentário antes de analisar. 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, estou 

registrando que recebi cópia da denúncia de crime de 

responsabilidade feito pelo Sindicato dos Judiciários 

e pelo Sindipúblicos. Antes de tecer qualquer 

comentário, analisarei com muito carinho e 

responsabilidade, porque esta Casa, neste Estado, eu 

entendo. Apesar de não imperar a democracia, acho 

que não há ninguém acima do bem e do mal, todos 

são iguais. Se isso for verdade, acho que caberá a V. 

Ex.ª e aos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 
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Cacau Lorenzoni darem prosseguimento ou não.  

Farei a minha parte, estudarei com carinho, 

zelo e responsabilidade. Não agirei como fizeram em 

uma comissão, em que criaram grupo de exceção 

presidido pelo Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

para aniquilar o ex-governador, Senhora Deputada 

Luzia Toledo. Sempre aprendi que o que dá em 

Chico, dá em Francisco. Faremos com muita 

responsabilidade, não usaremos e nem instituiremos a 

política do ódio, mas, se o sindicato tiver razão, tem 

que ser dado prosseguimento.  

No meu entendimento, apesar de eu ser um 

em trinta, respeito a decisão da maioria, mas tenho 

que fazer o registro porque eles tiveram o carinho e o 

zelo de me entregarem. Temos que ter 

responsabilidade, não é, Senhor Deputado Sergio 

Majeski? 

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Luiz 

Durão) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, não sei se pode 

trocar, mas se puder, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

O Senhor Deputado Sergio Majeski não 

concordando, concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

Infelizmente só se tiver acordo, se não tiver 

acordo... 

Estando ausente o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, por cinco minutos, com a 

concordância do Senhor Deputado Sergio Majeski, 

líder da oposição, que é maioria nesta Casa hoje. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB - Sem 

revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, presidindo a sessão neste 

momento, Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

imprensa presente, funcionários desta Casa, nossa 

galeria que está completamente cheia, cumprimento 

todos e todas que estão conosco acompanhando nosso 

trabalho. 

Quero fazer uma reflexão sobre o que está 

acontecendo em âmbito nacional. Estamos vendo de 

forma lamentável a postura dos nossos 

representantes. Neste momento, não quero dizer que 

A ou B está fazendo melhor que o outro, apenas 

quero enaltecer a bancada de senadores do nosso 

Estado, a começar pelo senador Ricardo Ferraço, que 

não tem medido esforços no sentido de no Brasil ter 

governabilidade. 

Nesta mesma esteira, está a nossa senadora 

Rose de Freitas, que, ontem, nem se manifestou para 

ver se a sessão terminava mais cedo, como terminou.  

Era para terminar às três horas da manhã e terminou à 

meia-noite. 

Quero refletir com os nossos capixabas que 

graças a Deus estamos tendo três senadores. O 

Magno Malta também nesta mesma direção.  

Do que estamos precisando neste país? De 

governabilidade! Tenho andado muito pelo interior e 

tenho percebido com muita clareza que a falta de 

governabilidade do Governo Federal recai em Santa 

Maria de Jetibá, em Mimoso do Sul, em Ibatiba, 

porque as pessoas estão sem prumo, estão sem norte, 

e esse processo que está sendo historicamente 

realizado no Senado Federal chega perto.  

É impressionante como a sociedade está 

vigilante, está observando cada comportamento dos 

nossos representantes. Ontem, ouvi em Ibatiba. Olha 

que era um momento político, não era um momento 

de cuidar da política macro. Mas quantas pessoas me 

procuraram para dizer da alegria de ver os nossos 

representantes tomando posição pela governabilidade 

deste país.  

Acho muito importante dizer isso nesta Casa 

Legislativa, uma Casa que realmente é o pulmão da 

nossa sociedade capixaba. Representamos o povo 

capixaba e temos que representar bem. Temos que 

representar podendo olhar no olho das pessoas nas 

ruas. É isso que estamos vendo em nossos três 

senadores. Quando eles voltarem ao Estado, com 

certeza a sociedade capixaba estará aplaudindo. 

Precisamos mudar essa paradeira que está o 

país em função de termos um presidente ocupando o 

espaço de fato, mas não de direito, e a nossa 

presidenta que, na verdade, ganhou a eleição, mas 

não governou, não conseguiu governar. Não 

conseguiu dar ao país aquilo que o país precisa. 

Precisamos sentir liderança em nossos governantes. 

Precisamos sentir em nossas lideranças compromisso 

com o povo brasileiro e com o povo capixaba.  

Fiz até um pouquinho de força para falar 

desta tribuna agora exatamente porque estou sentindo 

isso na pele. Estou rodando este estado de município 

a município, e continuarei. É muito bom chegarmos 

aos municípios e dizer que não estamos 

acompanhados dos nossos senadores porque estão em 

Brasília trabalhando pela nação brasileira. 

Quero deixar os meus cumprimentos à 

senadora Rose de Freitas e aos senadores Ricardo 

Ferraço e Magno Malta.  

Muito obrigada, Presidente. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PDT) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.   

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos àqueles que nos visitam nas galerias 

desta Casa, aos funcionários desta Casa e àqueles que 

nos assistem pela TV Ales.  

O Senhor Deputado Euclério Sampaio tinha 

se referido à denúncia, por crime de responsabilidade, 

protocolada hoje, nesta Assembleia, pelo 

Sindipúblicos e sindicatos associados, contra o 

Governo Paulo Hartung.  

Como bem disse o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que uma das principais prerrogativas desta 

Casa - e cabe aos Senhores Deputados -, é a 

fiscalização. Uma vez que há denúncia, sem fazer 

julgamento prévio e nenhum tipo de acusação prévia, 

mas a documentação apresentada aqui, embora não 

tenho lido, parece bem farta e robusta.  

Precisamos sim, analisar do que se tratam 

esses documentos e dar o encaminhamento correto, 

porque a sociedade precisa dessa transparência e 

precisa saber exatamente o que ocorre no Estado, e 

com o dinheiro da sociedade.  

Não são poucas vezes em que venho aqui 

defender a transparência acima de qualquer coisa. Por 

quê? Se a transparência é absoluta, então não há 

motivo nenhum para temer.  

 No ano passado foi suprimido da 

Constituição Estadual o art. 145, que dizia que o 

Estado tinha que tornar público as renúncias e 

isenções fiscais, por que e quanto. Tenho falado disso 

o tempo todo.  

 Desde o começo do ano, requeremos à 

Secretaria da Fazenda, que nos encaminhasse o nome 

das empresas, o tipo de renúncia - o incentivo dado -, 

o motivo e o quantitativo, obviamente. Até hoje não 

recebemos essas informações. Esse requerimento é 

oficial, e até agora não o recebemos.  

As entidades que hoje protocolam nesta Casa 

merecem toda a atenção. E essa documentação 

precisa sim de ser analisada, como disse, sem 

julgamentos prévios, mas precisamos analisar e dar 

uma resposta muito clara a isso que foi protocolado e 

a essa documentação que consta e que está 

protocolada nesta Assembleia.  

Outro dia disse que recebi em meu gabinete, 

de uma forma anônima, denúncias contra vários 

secretários do Estado. Não me manifestei ainda, pois 

estou avaliando isso por serem questões sérias que 

constam ali. Mas precisamos ter o equilíbrio para 

saber quando se manifestar, porque existem as 

questões da prova e dos encaminhamentos que 

precisam ser dados. Da minha parte pelo menos essa 

documentação será lida e estudada. E espero que esta 

Casa dê o encaminhamento que for necessário.  

Gostaria ainda de falar sobre dois projetos 

que aprovamos aqui ontem, sobre os fundos. Houve 

uma interpretação não muito correta sobre aquilo. Há 

um parágrafo no projeto que diz que estariam 

resguardados os fundos constitucionais da educação e 

da saúde. Ora, isso não precisava nem estar naquele 

projeto, pois se tratava de um projeto de lei e não de 

uma emenda constitucional. Logo, os fundos a que se 

referiam o projeto não são fundos constitucionais; são 

fundos estaduais não previstos constitucionalmente.  

Podem me questionar sobre o dinheiro do 

superávit desses fundos. Mas não sei como fundo de 

segurança, de inovação tecnológica e de meio 

ambiente podem ter superávit, se todos esses setores 

carecem de investimentos e de recursos.  

Então, a partir do que foi feito nesta Casa 

ontem, ficará muito fácil agora – como o Governo é 

quem gere esses recursos –, fazer uma série de cortes 

para não usar esse dinheiro e no final dizer: Ah! 

Houve superávit e agora poderemos usar esse 

dinheiro para o que bem entendermos. 

Ontem, vim a esta tribuna várias vezes 

explicar isso. Reforço, mais uma vez, que houve uma 

interpretação não adequada daquele projeto e 

novamente demos um cheque em branco para o 

Governo usar o dinheiro de cerca de quarenta fundos. 

Nós não, porque votei contra.   

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Sandro 

Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, venho à 

tribuna hoje, nesta tarde de 30 de agosto de 2016, e 

vejo que estamos mais ou menos calmos a não ser 

pelo que vem acontecendo em São Gabriel da Palha, 

com o hospital Santa Rita. Lamentavelmente, foram 

seis anos de hospital fechado e depois de muita luta 

ele foi reaberto. Agora está com a possibilidade de 

ser fechado e isso é muito desagradável.  

Venho a esta tribuna hoje para repercutir esta 

matéria que saiu no caderno Cidades, do jornal A 

Gazeta, no dia 28 de agosto, portanto, anteontem, 

cujo título é: Há quarenta anos, o primeiro 

transplante do Estado.  

Está no slide o mesmo caderno do jornal A 

Gazeta que estou mostrando na televisão. É motivo 

de alegria, até certo ponto. Vemos no jornal o nosso 

amigo e ex-professor João Chequer, um grande 

nefrologista que diz: não sabia como monitorava. 

Abaixo está o doutor José Monteiro, também 

professor e renomado cirurgião vascular.  

Queremos alertar a população, conforme 

entrevista do José Monteiro, sobre o seguinte: 

 

O primeiro transplante foi muito 

emocionante para toda a equipe, as 

técnicas de enfermagem vibravam. 

Eu nunca pensei que uma gota de 

xixi fosse me causar tanta emoção, 

mas quando eu vi aquela urina 
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siando, eu tinha certeza que tinha 

dado certo. Você imagina o que era a 

expectativa daquelas pessoas para 

ganhar um rim. E aí você olhava 

depois do transplante aquele 

paciente vivendo bem, se 

alimentando, sem limitações, é algo 

emocionante.  

 

Quando você consegue fazer isso, 

dar uma nova vida a elas, você tem 

certeza que fez um bem e isso em 

medicina é algo muito importante.  

 

É a fala do nosso querido José Monteiro.  

Na verdade, o que lamentamos é que ainda 

quarenta por cento das negativas da doação de órgãos 

são da família. Se você não conversar com sua 

família antes que aconteça um acidente, que você 

venha a perder sua vida, ou ter morte encefálica – 

você não pode falar mais –, sua família é quem falará 

por você. Se você não conversar isso com sua 

família, você não poderá salvar tantas vidas.  

Conforme a matéria: Hoje, um mil e noventa 

e oito capixabas... Gostaria que a pessoa que 

escreveu essa matéria excluísse o termo capixaba, 

pois, hoje, um mil e noventa e oito pessoas – não 

interessa o domicílio, a nacionalidade ou a 

naturalidade – são pessoas que precisam e aguardam 

um doador na fila de espera. No ano passado foram 

realizados quatrocentos e setenta e oito transplantes. 

Duzentos e dez por cento a mais do que em 2001, 

quando ocorreram cento e quarenta e oito 

procedimentos.  

É preciso que você converse com sua família. 

Existe uma equipe multidisciplinar que tem um 

protocolo de espera que vai atestar a morte 

encefálica, que é incompatível com a vida. Então, não 

se preocupe achando que vão tirar o órgão de uma 

pessoa que poderá sobreviver. Isso não ocorreu e 

jamais ocorrerá porque, além da equipe, existem 

aparelhos sofisticados que poderão constatar a morte 

cerebral que – repito - é incompatível com a vida. 

Precisamos discutir isso e debater essa questão. 

Existem mais de mil pessoas na fila esperando por 

um rim enquanto joga-se o rim de um ente querido 

debaixo do chão. Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT– Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores e 

demais companheiros, telespectadores que nos 

acompanham pela TV Ales e pela internet.  

Trazemos novamente um pouco da nossa 

reflexão de ontem, quando falávamos nesta Casa 

sobre a insensibilidade com que se trata a educação 

do campo. Não digo tanto irresponsabilidade, mas 

insensibilidade. Ontem nos aprofundamos sobre os 

altos custos que tem a propaganda e, ao mesmo 

tempo, a falta de uma visão mais ampliada com as 

escolas, principalmente as escolas do Mepes, as 

escolas da pedagogia da alternância. Sabemos que o 

nosso mundo precisa mais do que de profissionais 

técnicos. Precisamos de pessoas que estejam 

preocupadas com as pessoas e trabalhar a educação 

de alternância lá nas escolas do campo significa 

trabalhar profissionais – ou agricultores e agricultoras 

– que no futuro, Senhor Deputado Guerino Zanon, 

estarão preocupados com o meio ambiente e não 

apenas com matemática, português e  química. 

Estarão preocupados em preservar o meio ambiente, 

preservar os recursos hídricos, preservar uma 

alimentação saudável.  

Além dos conteúdos básicos de uma 

educação convencional que esses alunos aprendem e 

que esses professores ensinam, existe também aquele 

ensinamento para a vida.  

Eu estava em uma reunião de adultos na 

cidade de Governador Lindenberg e pude ouvir um 

jovem, um menino de treze anos preocupado com a 

questão hídrica, apresentando um grande projeto para 

a educação daquele município. Então, as escolas da 

educação do campo têm essa preocupação: além de 

preparar os alunos para esse grande mercado que, 

muitas vezes, destrói as pessoas e quase corrói suas 

mentes, levando-as a entenderem que tem que ser 

uma luta infernal pelo lucro. Esse conteúdo, para que 

essas pessoas tenham competência nessa luta do dia a 

dia, isso se aprende lá na matemática, na química, no 

português e etc. Mas também aprende a defender a 

vida. Vejo que, muitas vezes, o Mepes tem que ficar 

lá com o pires.  

Agora chega o segundo semestre, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, e é uma loucura, um 

desespero e aí o pessoal do Mepes tem de ficar lá 

quase implorando e pedindo esmolas para manter as 

escolas do campo e vamos a essas unidades e o 

Estado precisaria de pouco para fazer essas escolas 

serem realmente escolas dinâmicas, escolas que 

estivessem trazendo não apenas um conhecimento 

para a mídia, mas que estivessem trazendo um 

conhecimento para a formação humana. 

Gostaríamos de, mais uma vez, fazer essa 

reflexão aqui dizendo que o governo bom não é só 

aquele que economiza para ter no caixa um saldo no 

final do mandato ou no final de cada ano. O governo 

bom é  aquele que se preocupa com a pessoa, seja ele 

o prefeito, o governador ou o presidente da 

República; mas que se preocupa com aquela pessoa 

que precisa realmente de atendimento, seja nas áreas 

da saúde, da educação, da assistência social, seja com 

aqueles meninos que estão distantes dos grandes 

centros e, às vezes, não recebem a atenção que 
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precisam receber. 

Hoje queremos, mais uma vez, trazer esse 

tema da educação do campo, do Mepes, das escolas 

de pedagogia da alternância e dizer que esses espaços 

de formação têm que ter a mesma atenção do governo 

quanto os outros espaços, como a escola viva ou 

como qualquer outra escola. Por quê? Não é que num 

espaço tem pessoas e em outro, sub-pessoas; tem 

alunos e sub-alunos. Nos dois espaços temos a 

presença de jovens, adolescentes que precisam do 

mesmo respeito, que precisam da mesma atenção 

porque os impostos entregues não são para serem 

aplicados apenas para uma faixa da sociedade na 

educação, mas para serem aplicados para todas as 

pessoas. Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória. (Pausa) 

Ausente, concedo-a à Senhora Deputada 

Luzia Toledo. (Pausa) 

S. Ex.ª já falou. Eu sou o próximo orador e 

declino. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. (Pausa) 

S. Ex.ª está ausente e não há mais oradores 

inscritos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

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

recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – É regimental. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Doutor 

Rafael Favatto, Euclério Sampaio, 

Gilsinho Lopes, Janete de Sá, Luiz 

Durão, Nunes, Padre Honório  e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Cacau Lorenzoni, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Guerino Zanon, 

Luzia Toledo, Marcos Bruno, Raquel 

Lessa, Sandro Locutor e Sergio 

Majeski) (Pausa) 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de  solicitar 

a V. Ex.ª que façamos um minuto de silêncio pelo 

falecimento de Tiago Gonçalves Neto que foi 

assassinado. Ele era um jovem de vinte e seis anos, 

que estava com o seu filho, foi comprar fralda em 

uma farmácia e foi assassinado em Cariacica.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Há quorum para a manutenção da 

sessão.  

Vamos atender à Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, concedendo um minuto de silêncio. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa) 

  

(A Casa presta a homenagem)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Passamos à Ordem do Dia. 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 254/2016, oriundo da Mensagem Governamental 

n.º 349/2016, que dispõe sobre a adoção de medidas 

para a continuação das obras paralisadas. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 64/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que institui a 

Comenda do Mérito do Artesão Mestre Pixilô a ser 

concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. 

Publicado no DPL do 04/12/2015. Pareceres n.
os 

123/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade; 107/2016, da 

Comissão de Defesa da Cidadania, pela aprovação; e 

parecer oral da Comissão de Cultura, pela aprovação. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Rafael Favatto e Luiz Durão) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA – PRP) – Convoco os membros 

da Comissão de Finanças, Senhores Deputados 

Freitas, Luzia Toledo, Bruno Lamas e Raquel Lessa.  

Há quorum.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Finanças, 

relato pela aprovação, de acordo com o parecer da 

Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Com o 

relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) –  
Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA – PRP) – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Convoco a Senhora Deputada 

Raquel Lessa para assumir a 1.ª Secretaria e o Senhor 

Deputado Bruno Lamas para assumir a 2.ª Secretaria. 

Designo para relatar o projeto a Senhora 

Deputada Raquel Lessa, 1.ª Secretária.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

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

verificação de quorum para efeito de manutenção da 

sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – É regimental.  

Faremos após o parecer da Mesa Diretora.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Raquel Lessa, 1.ª Secretária. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – SD – Sem revisão da oradora) - Senhor 

Presidente e Senhor 2.º Secretário, Projeto de 

Resolução n.º 64/2015, da Deputada Luzia Toledo, 

que institui a Comenda do Mérito do Artesão Mestre 

Pixilô.  

Relato pela aprovação, conforme parecer da 

Comissão de Justiça (Muito bem!)  

Em discussão o parecer. 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor 2.º Secretário? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – A favor. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Como vota o Senhor Presidente? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

A favor. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Aprovado o parecer.  

Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Confirmo todas as informações da 

Senhora Deputada Raquel Lessa, embora o assessor, 

José Maria  Pimenta, tenha instruído errado. Quem 

procede à votação é o Presidente e não a relatora.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

Em Mesa para promulgação. 

Vamos proceder à verificação de quorum, 

conforme requerido pela Senhora Deputada Janete de 

Sá. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registraram 

presença os Senhores Deputados 

Cacau Lorenzoni, Edson Magalhães, 

Eliana Dadalto e Marcos Bruno) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Enivaldo dos Anjos, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Guerino Zanon, 

Janete de Sá, Luiz Durão, Luzia 

Toledo, Nunes, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor e Sergio Majeski) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Registraram presença dezesseis 

Senhores Deputados. 

Há quorum para manutenção da sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) –  Há quorum para manutenção da 

sessão. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 94/2016, de autoria da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de indicação dos dados 

identificadores das empresas que prestam serviços de 

segurança e vigilantes, em estabelecimentos em que 

se realizem eventos no Estado. Publicado no DPL do 

dia 20/04/2016. Parecer n.º 253/2016, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, com emendas. 

Na Comissão de Cultura o Senhor Deputado Da 

Vitória, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria, na Sessão Ordinária do dia 

09/08/2016. Prazo até o dia 16/08/2016, já vencido. 

Concedo a palavra à Comissão de Cultura, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

Estando o Senhor Deputado Da Vitória 

ausente, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
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Amaro Neto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(AMARO NETO - SD) -  Convoco os membros da 

Comissão de Cultura, Senhores Deputados Sergio 

Majeski e Doutor Rafael Favatto.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Cultura, 

relato pela aprovação da matéria, com as emendas, 

conforme parecer da Comissão de Justiça. (Muito 

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

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Com 

o relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(AMARO NETO - SD) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Cultura. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e Marcelo 

Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) – Concedo a palavra à Comissão de 

Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES - PR) –  Na ausência do 

Presidente Euclério Sampaio, convoco os membros 

da Comissão de Segurança, Senhores Deputados 

Janete de Sá, Bruno Lamas, Amaro Neto e Sandro 

Locutor.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de 

Segurança, o parecer é pela aprovação, conforme 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com 

as emendas apresentadas e referendadas pela 

Comissão de Cidadania. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Com o relator.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES - PR) –  Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Segurança. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) –  Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA - PRP) – Convoco os membros 

da Comissão de Finanças, Senhores Deputados Luzia 

Toledo, Raquel Lessa, Freitas e Gilsinho Lopes. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.º 94/2016 dispõe sobre a 

obrigatoriedade de indicação dos dados 

identificadores das empresas que prestam serviços de 

segurança e vigilantes, em estabelecimentos em que 

se realizem eventos no âmbito do estado. 

Senhor Presidente, nosso relato é pela 

aprovação, acompanhando o parecer da Comissão de 

Justiça, com emendas. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. FREITAS – (PSB) - Com o relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Com o 

relator.  

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA - PRP) – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 94/2016.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

À Comissão de Justiça para redação final. 
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Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.
o 

01/2015, do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, que altera o parágrafo 

único do art. 1º da Lei Complementar n.º 201/2001, 

art. 7º da Lei Complementar n.º 617/2012, que trata 

do Estatuto da Polícia Militar do Estado. Publicado 

no DPL do dia 23/02/2015. Na Comissão de Justiça, 

o Parecer n.º 490/2015, pela inconstitucionalidade, 

foi publicado no DPL do dia 01/12/2015 e rejeitado 

em Plenário na Sessão Ordinária do dia 06/04/2016. 

Pareceres n.
os

 44/2016, da Comissão Cidadania, 

02/2016 da Comissão de Segurança e 40/2016 da 

Comissão de Finanças, todos pela aprovação. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito a retirada do 

presente projeto, considerando que temos o 

entendimento com a Casa Civil. 

Assim que o secretário da Casa Civil 

retornar, faremos um trabalho em cima disso porque 

eles entendem que o nosso projeto é extremamente 

legal. Portanto, peço para baixar de pauta, voltando 

após o dia 18. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Em face de não constar no 

Regimento Interno, submeteremos a solicitação ao 

Plenário. 

Os Senhores Deputados que aprovam o 

pedido de autoria do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Em consequência, a matéria baixa de pauta. 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 54/2015, da Mesa Diretora, 

que dispõe sobre a adoção de medida de apoio ao 

servidor da Assembleia Legislativa do Estado 

responsável por indivíduo dependente de atenção 

exclusiva, em função de incapacidade ou deficiência 

física, sensorial ou mental. Publicado no DPL do dia 

23/09/2015.  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA - SD) – Convoco os membros da 

Comissão de Justiça.  

Há quorum.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, líder do Governo.   

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PMDB – Sem revisão do orador) – Senhora 

Presidente, senhores membros da comissão, o Projeto 

de Resolução n.º 54/2015, da Mesa Diretora, dispõe 

sobre a adoção de medida de apoio ao servidor da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

responsável por indivíduo dependente de atenção 

exclusiva, em função de incapacidade ou deficiência 

física, sensorial ou mental.  

Nosso parecer é pela constitucionalidade e 

legalidade. (Muito bem!)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni e Edson 

Magalhães e Eliana Dadalto) 

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA – SD) – À época, o Deputado 

Rodrigo Coelho tinha feito uma indicação 

relacionada a este projeto de resolução. Às vezes 

falamos que não vamos fazer indicação porque não 

vale de nada, mas vale muito, porque agora virou um 

projeto de resolução da Mesa. Parabenizo também o 

nosso querido e amigo Deputado Rodrigo Coelho.  

 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.   

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Com o relator.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Contra 

o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Com o 

relator. 

 

O SR. AMARO NETO – (SD) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado, 

contra um voto, pela Comissão de Justiça. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá para justificar o voto. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem 

revisão da oradora) – Quero justificar o voto e dizer 

porque estou votando contra o relator. É porque a 

matéria é inconstitucional.  

O procurador-geral desta Casa, revendo o 

parecer do procurador de piso, opinou pela 

inconstitucionalidade. Além do mais, foi discutido, 

nos últimos meses, o problema de despesas que esta 

Casa deveria conter, e o que estamos votando– falarei 

para que todos que estão nos assistindo saibam – é 

um projeto que visa reduzir à metade a carga horária 

do servidor que tenha uma pessoa sob sua 

responsabilidade, pode ser filho ou ele pode ser tutor, 
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que esteja impossibilitada de se locomover, ou que 

tenha alguma impossibilidade, permanente ou 

temporária,  de saúde. É o seguinte: uma pessoa 

quebrou o pé e ficará por trinta dias com o pé... É o 

que está no projeto, o projeto não deixa claro isso. 

Sofreu um acidente e ficará por trinta dias 

impossibilitada de se locomover, o servidor, pelo 

projeto que estamos votando, tem o direito de ter 

cinquenta por cento da jornada.  

Sou empregada da Vale há quarenta anos e 

nunca vi isso.  

Quero orientar todos os servidores do Poder 

Executivo e do Poder Judiciário para que também 

entrem com uma demanda dessa, porque não é justo. 

Isso poderia ser resolvido pela Mesa, poderia ser 

resolvido pelo Estatuto do Servidor, e não por um 

decreto legislativo nesta Casa.  

Acho que é um precedente que se abre num 

momento em que se fala em economia. Ficou-se 

ficou contra os servidores da receita estadual por 

questão de economia e agora se libera cinquenta por 

cento da jornada de servidor, abrindo um precedente 

no Estado. Nada contra o servidor, mas isso é uma 

aberração, francamente.  

É bom que os trabalhadores que estão lá fora 

saibam, porque na iniciativa privada ninguém tem 

esse privilégio. É um privilégio o que estamos 

votando nesta Casa. Pode muito bem ser resolvido 

pela Mesa, se quiser ser condescendente, 

humanitária, com quem tem o problema. Mas não 

transformando isso numa lei.  

Por isso votei contra. Não me importo que 

alguém fique chateado comigo por conta disso, mas, 

por consciência, não posso votar um privilégio como 

esse num momento em que se fala em austeridade e 

se fala em contenção de despesas nesta Casa.  

Se vier com conversa nesta Casa de reduzir 

quadro de pessoal, de fazer algumas reduções, vou 

ser contra porque, mais uma vez, votamos 

penduricalho nesta Casa, criando benefício. E sob a 

orientação do responsável pela Mesa Diretora, 

secretário-geral da Mesa, que é o senhor Casa 

Grande, grande defensor dessa matéria, e que 

também nos passa matérias no sentido de cortar 

despesas. É o grande orientador e estava ontem – 

quando vi essa aberração e relatei – orientando a 

Mesa a se posicionar contrária e a fazer o que 

assistimos: as pessoas votando sem nem saber o que 

estavam votando!  

Isso é uma aberração, é um penduricalho, é 

uma regalia que acho que esta Casa não deveria ter! 

Não sou contra as pessoas que têm esse tipo de 

problema, acho que as pessoas que têm esse tipo de 

problema são merecedoras de nossa solidariedade – 

têm a minha solidariedade, o meu carinho, a minha 

consideração e o meu respeito –, mas isso que 

acabamos de votar é um privilégio!  

Quero chamar a atenção dos sindicatos de 

servidores públicos do Estado e municipais para que 

também peçam esse privilégio nas câmaras, nos seus 

municípios, e no Estado. Quando vier uma matéria –

vou orientar que façam também – quero ver se os 

deputados votarão a favor dos servidores públicos 

estaduais para que também tenham essa regalia, esse 

privilégio! (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à Comissão de 

Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 

oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, 

Senhores Deputados Sergio Majeski, Eliana Dadalto 

e Janete de Sá.  

Há quorum. 

Avoco o projeto para relatar e solicito prazo 

regimental à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – É regimental. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 252/2016, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 353/2016, que institui o Programa 

Estadual Patrulha da Família – Maria da Penha. 

Publicado no DPL do dia 16/08/2016. (Existem 

emendas anexadas ao projeto, de autoria dos 

Senhores Deputados Nunes e Janete de Sá, para 

serem analisadas pelas comissões).  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA – SD) – Convoco os membros da 

Comissão de Justiça. 

Há quorum.  

Designo para relatar o projeto a Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

  

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem 

revisão da oradora) – Senhora Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, trata-se do projeto 

de lei que institui o Programa Estadual Patrulha da 

Família – Maria da Penha, no Estado do Espírito 

Santo. 

Quero agradecer, primeiramente, à Senhora 

Deputada Raquel Lessa, minha colega e presidenta da 

Comissão de Justiça, que me deu a honra e a grata 

satisfação de relatar esta matéria.  

Apresentei este projeto nesta Casa desde o 

ano passado, discutido com as colegas, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, também defensora da causa 

das mulheres, e Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

outra defensora das mulheres. Apesar dessa discussão 

toda, tivemos esta matéria vindo para esta 

Assembleia, um projeto meu, onde vinha sendo 

discutido desde 2014. 

No dia 9 de fevereiro de 2015, protocolei na 

Assembleia Legislativa este projeto da Patrulha 
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Maria da Penha.  

No dia 15 de fevereiro, fizemos várias 

reportagens no jornal A Tribuna, que destacou o 

nosso projeto de lei criando a Patrulha Maria da 

Penha.  

No dia 11 de março de 2015, apresentei o 

projeto no plenário e também no 9.º Fórum de 

Políticas Públicas para a Mulher Vítima de Violência 

Doméstica, que aconteceu na Assembleia Legislativa, 

realizado em conjunto com a Senhora Deputada 

Luzia Toledo.  
Em agosto me reuni com o secretário de 

Segurança André Garcia, para solicitar autorização 
para a doutora Gracimeri, nossa chefe de Polícia 
Civil, ir conosco visitar este programa no Rio Grande 
do Sul, onde os avanços contra a violência familiar e 
doméstica contra a mulher já são muito grandes e 
onde trabalharíamos neste caminho de ver as 
experiências que eles tinham acumulado no estado do 
Rio Grande do Sul para trazermos para o Espírito 
Santo. 

Logo em seguida, em setembro, estive no Rio 
Grande do Sul, com a doutora Gracimeri, depois da 
orientação do nosso secretário de Segurança, que a 
liberou para ir conosco. 

Em setembro de 2015 ainda, o jornal A 
Tribuna destacou novamente a nossa visita para 
conhecer a implantação do programa da Patrulha 
Maria da Penha, de acordo com uma lei que existe no 
Rio Grande do Sul.  

Ainda no mês de setembro, participei em 
Brasília da elaboração do Pacto pelos Direitos da 
Mulher, quando defendi que a Patrulha Maria da 
Penha fosse implantada em todos os estados 
brasileiros, principalmente no Espírito Santo. 

Em outubro de 2015 me reuni com o 

secretário de Segurança e com a chefe de Polícia 

Civil do nosso Estado para apresentar os resultados 

de nossa visita ao Rio Grande do Sul. 

Ainda em outubro, estive com a secretária de 

Ação Social, na época, a deputada federal Suely 

Vidigal, também levando esta discussão da 

importância de estarmos aliados neste projeto. 

Em novembro, estivemos novamente com o 

nosso secretário de Segurança André Garcia, 

anunciando que passaríamos de nossas emendas 

parlamentares, a que tivemos direito a muito pouco, 

cem mil reais para aquisição de uma a duas Patrulhas 

Maria da Penha. Se fosse a menor, dava para comprar 

duas. Da maior com camburão teria que ser comprada 

uma apenas, se fosse um carro mais potente. Aí 

passamos de nossas emendas cem mil reais para 

garantir a implantação da Patrulha Maria da Penha na 

região da Grande Vitória, onde as incidências de 

violência familiar e doméstica contra as mulheres 

eram muito grandes e constantes, onde muitas 

mulheres muito jovens estavam sendo assassinadas 

pelos seus maridos, companheiros, ex-companheiros, 

namorados, ex-namorados, por questões fúteis de 

ciúme, por não aceitar o fim do relacionamento, 

muitas vezes pela mulher ter participado de uma festa 

e não ter comunicado ao marido. Por questões fúteis, 

essas mulheres eram vítimas de violência e 

assassinadas.  

Temos também algumas considerações a 

fazer diante desta questão. Em março de 2016, 

atendendo a nossa solicitação, o governador Paulo 

Hartung implantou a Patrulha da Família para atuar 

no combate junto às mulheres vítimas de violência 

em todo o estado do Espírito Santo. S. Ex.ª implantou 

inicialmente na Grande Vitória, como eu disse, com 

um valor aportado de nossas emendas para que 

possamos adquirir mais duas viaturas para fazer parte 

deste programa. 

Em abril de 2016, o projeto de lei de minha 

autoria foi aprovado nesta Casa e seguiu para sanção 

do governador. Acontece que, em análise pela 

Procuradoria de nosso Estado, foi considerado que 

esta matéria era inconstitucional, apesar de tudo aqui 

ter sido discutido pela constitucionalidade, mas tinha 

uma questão de fundo que é de onde ela deveria vir, 

que ela seria restrita a ser iniciada pelo chefe do 

Poder Executivo. Por esta razão, o governador do 

Estado pediu ao chefe da Casa Civil, na época, o 

nosso colega deputado estadual Paulo Roberto, para 

que conversasse comigo sobre estarmos nos 

articulando no sentido do governador mandar a esta 

Casa o mesmo projeto, até mesmo com algumas 

questões ampliadas. O mesmo projeto retornaria a 

esta Casa pelas mãos do Poder Executivo, mas 

fazendo referência a esse trabalho que fizemos para 

implantação desta Lei em todo o estado do Espírito 

Santo. 

  Por que o governador toma essa atitude em 

sintonia com o nosso projeto, com o nosso pedido? 

Porque o fizemos compreender e S. Ex.ª é um homem 

sensível à questão da violência que acontece em todo 

o estado do Espírito Santo contra as mulheres, que 

são especialmente vítimas dessa violência em seus 

lares. A violência maior contra a mulher é a violência 

familiar e doméstica. S. Ex.ª viu pelos índices 

elevados de homicídios de mulheres no nosso estado. 

Hoje o estado está em quarto lugar, mas já esteve em 

primeiro lugar de homicídio contra as mulheres, 

envergonhando todas nós mulheres. 

 Juntamo-nos no sentido de fazer alguma 

coisa e disse para S. Ex.ª: Governador, o programa é 

bom, o programa do senhor está na mesma esteira do 

nosso projeto. Sei que foi uma alternativa inicial que 

o senhor viu para começar esse trabalho na Grande 

Vitória a nosso pedido, mas queria que isso fosse 

uma lei. Por isso apresentei esse projeto na Casa para 

que não fosse apenas um programa de um governo, 

mas que fosse uma legislação que perpassasse os 

governos, Senhor Deputado Guerino Zanon, mas que 

a lei deveria ser cumprida em benefício das mulheres, 

para que pudéssemos diminuir os índices de 

violência, para que pudéssemos zerar esse patamar 

elevado que envergonhava o nosso estado no ranking 

nacional como o primeiro mais violento de todo o 

país contra as mulheres. E tem dado certo!  

Algumas atitudes que vão na esteira de nosso 
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projeto e outras considerações importantes como 

termos ocupado, com a Senhora Deputada Luzia 

Toledo a Frente Parlamentar de Combate à Violência 

Familiar e Doméstica, da qual sou vice-presidente, 

quando, em conjunto com o Ministério Público 

Estadual e o Governo do Estado, implantamos no 

nosso estado as Delegacias de Proteção à Mulher e o 

Botão de Pânico, que ajuda muito as mulheres que 

estão sob proteção judicial com medidas protetivas a 

também terem essa ferramenta para ser acionada 

rapidamente e não serem vítima de seus maridos, 

companheiros, namorados, ex-namorados, do 

agressor. 

A implantação do Ônibus Rosa do Ministério 

Público, levando informações e colhendo denúncias 

que eram feitas nos diversos bairros. Encontrei a 

Doutora Hermínia Azoury no ônibus cor de rosa do 

Ministério da Justiça em vários bairros, pracinhas de 

municípios da Grande Vitória como Vila Velha, 

Serra, Cariacica e Vitória. 

 A implantação do projeto Homem que é 

Homem, que visa a conscientizar o homem, a 

trabalhar o homem por meio da assistência social e de 

psicólogos no sentido de fazê-lo ver que precisa 

tomar uma atitude e que não é por meio da violência 

que resolvemos os conflitos e problemas, mas por 

meio do diálogo fraterno, e que precisa a 

compreensão e a tolerância permearem as relações 

entre homem e mulher. E foi implantado pelo 

governo o projeto Homem que é Homem.  

Também a implantação do projeto das Visitas 

Tranquilizadoras, no qual vai uma assistente social, 

uma psicóloga até a casa, até a residência onde houve 

a agressão para conversar com a esposa, o marido, os 

filhos e os familiares, no sentido de também tomar 

atitudes e essas Visitas Tranquilizadoras com os 

homens que foram condenados por conta do 

espancamento de suas mulheres, por conta da 

violência familiar e doméstica, passaram a ser mais 

frequentes e têm auxiliado também.  

A implantação da Subsecretaria da Mulher, 

um projeto nosso antigo, uma discussão nossa antiga, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, graças a Deus 

também é realidade. Temos uma subsecretária 

entendida no assunto, determinada e que hoje faz 

parte da Secretaria de Direitos Humanos junto com 

um secretário, também vigilante, guerreiro, 

trabalhador. Aqui rendo minha homenagem a esses 

dois companheiros, a nossa subsecretária da Mulher e 

ao nosso secretário de Direitos Humanos, que são 

duas pessoas antenadas e comprometidas em 

diminuir esses índices e resolver esse problema. 

 Trouxemos esta matéria para esta Casa e 

discutimos, mas a matéria veio com a denominação 

que não atende à Lei Maria da Penha. A Senhora 

Deputada Luzia Toledo sabe que temos que fortalecer 

esta lei. Quando falamos Patrulha Maria da Penha, 

Lei Maria da Penha, o fortalecimento desta palavra, 

desta denominação Lei Maria da Penha é muito 

importante para esta causa. Os movimentos 

organizados, com a participação do Senhor Júlio 

Pompeu e nossa, reivindicaram que fizéssemos uma 

emenda que considero totalmente justa, por isso 

apresentei, para que o nome não fosse Patrulha da 

Família Maria da Penha, mas Patrulha Maria da 

Penha, como forma das pessoas quando virem uma 

viatura identificada como Patrulha Maria da Penha, 

saibam que é uma viatura que está determinada a 

atender casos de violência familiar e doméstica. Isso 

constrange o agressor.  

 É importante fortalecer uma lei que é nova, 

que colou, mas que precisa cada vez mais ser 

fortalecida para que as mulheres se vejam protegidas 

com todas estas medidas que estamos adotando no 

sentido de diminuir esta violência. Apresentei a 

emenda e relatarei com a emenda, agradecendo ao 

governador do estado, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que cumpriu com a palavra.  Inclusive, 

quando veio esta matéria para cá, deixamos que o 

veto fosse mantido. Conversei com o governador 

para que mandasse o projeto. Quero agradecê-lo por 

ter mandado o projeto e por ter também concordado 

que o nome seja aquele que os movimentos populares 

de defesa das mulheres escolheram, que é Patrulha 

Maria da Penha, conforme o projeto original. Por isso 

apresentei a emenda em sintonia com o secretário 

Júlio Pompeu e com a subsecretária das mulheres. 

Também quero acolher a emenda do Senhor 

Deputado Nunes que diz:  

 

§ (...) § Não poderá compor a 

Patrulha Maria da Penha policiais 

militares que respondam 

procedimento administrativo 

disciplinar. 

 

Com referência à agressão familiar e 

doméstica. Assim, cercearíamos o policial militar que 

estaria respondendo a processo administrativo. 

Muitos, quando estão no embate com os meliantes, 

podem responder a processo administrativo e 

criminal, e estariam cerceados deste direito - neste 

caso, respondendo por agressão familiar e doméstica. 

Acolheremos esta emenda porque, até que prove o 

contrário, se for denunciado como agressor, não 

poderá estar numa viatura com policiais que coíbem a 

agressão e que disciplinarão a conduta, compondo 

este efetivo. Estaremos acatando sim a emenda do 

Senhor Deputado Nunes que é providencial.  

A outra emenda de S. Ex.ª diz: 

 

Art.1º. O paragrafo terceiro do 

artigo terceiro do Projeto de Lei 

252/2016 passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

§ 1 (...)  

§ 3 – Fica instituído Grupo de 

Trabalho, com representantes de 

Instituições do Sistema de Justiça, de 

órgãos governamentais, Cedimes e 



Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 43 
 

entidades atuantes no atendimento e 

enfrentamento à violência contra a 

mulher, para realização de estudo, 

avaliação e monitoramento das 

ações do Programa, objetivando o 

fortalecimento e integração de ações 

em trabalho conjunto e sistêmico.   

 

 Também considero que a emenda é 

providencial e vem aprimorar o projeto, Senhor 

Deputado Nunes. Relatarei com as duas emendas de 

V. Ex.ª e com a emenda em que mudamos o nome da 

patrulha que está Patrulha da Família Maria da Penha 

para única e exclusivamente Patrulha Maria da 

Penha, fortalecendo com esta atitude a lei existente e 

também a luta das mulheres em defesa pelo direito 

delas, pelo corpo, pelo direito de ir e vir, pelo direito 

de suas vontades próprias, sem serem cerceadas deste 

direito, sem serem humilhadas, espancadas, agredidas 

e mortas por seus maridos, que em vez de dirimir os 

conflitos e tratar bem da família como forma de 

solidariedade entre o casal, resolve discutir os 

conflitos por meio da violência, o que é muito 

prejudicial para a sociedade e para uma cultura de 

paz que buscamos a cada dia como seres humanos, 

cidadãos decentes, que buscamos implantar. É isso 

que tenho a dizer.  

Senhora Presidenta, relato favorável. Esse 

projeto que o governo manda para esta Casa, é de 

nossa autoria e S. Ex.ª abraça como do Poder 

Executivo, beneficia as mulheres. Não é uma 

conquista da Senhora Deputada Janete de Sá, é uma 

conquista das deputadas desta Casa: das Senhoras 

Deputadas Janete de Sá, Raquel Lessa, Eliana 

Dadalto, Luzia Toledo. É uma conquista das 

mulheres do Estado do Espírito Santo. 

Obrigada, governador. Obrigada a cada 

deputado que está neste plenário. Com a maior 

celeridade possível aprovaremos este projeto para 

que entre em vigor e a nossa lei passe a vigorar não 

apenas na Grande Vitória, mas em todo o Estado do 

Espírito Santo. E que não passe apenas a ser um 

programa, Senhora Deputada Raquel Lessa, mas que 

passe a ser uma lei a ser cumprida não apenas pelo 

Governo Paulo Hartung, mas também por todos os 

governos que vierem daqui para frente sucedendo-o.  

É assim que relato, Senhora Presidenta, 

agradecendo mais uma vez a grandiosidade de V. 

Ex.ª e a delicadeza de me dar à relatoria, nesta tarde, 

de um projeto que é de nossa autoria, que é grandioso 

e muito importante para mim. (Muito bem!) 

  

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA - SD) -  Agradecemos a Senhora 

Deputada o belíssimo relato. Nós, mulheres, 

Senhoras Deputadas Eliana Dadalto e Luzia Toledo, 

mais uma vez estamos sendo vitoriosas com mais 

esse projeto de lei. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com a relatora.  

 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) -   Com a 

relatora. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) – Com a relatora. 

 

O SR. NUNES - (PT) – Com a relatora. 

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA - SD) -  Senhora Deputada 

Janete de Sá, V. Ex.ª acatou todas as emendas do 

Senhor Deputado Nunes? 

 

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

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA - SD) -  Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN -  Sem 

revisão da oradora) – Senhora Presidenta e senhores 

membros da Comissão de Justiça, Senhor Deputado 

Nunes, não havia visto a terceira emenda. Não a li 

com profundidade, mas tenho certeza de que vindo de 

V. Ex.ª, veio para aprimorar o projeto. Portanto, vou 

acatá-la. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(RAQUEL LESSA - SD) – Aprovado o projeto com 

as três emendas  do  Senhor Deputado Nunes e uma 

da Senhora Deputada Janete de Sá. 

Senhor Presidente, o projeto foi aprovado 

com as emendas na Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Obrigado, Senhora Deputada. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) – 

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

verificação de quorum para efeito de votação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – É regimental. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) – Solicito apoio aos Senhores Deputados e 

às Senhoras Deputadas para que possamos aprovar o 

Projeto de Lei n.º 252/2016 ainda nesta tarde, se 

possível for. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Todos os Senhores Deputados já 

registraram presença? (Pausa) 
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(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Doutor Rafael Favatto, 

Freitas, Janete de Sá, Luiz Durão, 

Guerino Zanon,Luzia Toledo e  

Marcelo Santos)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Cacau Lorenzoni, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Nunes, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor e Sergio Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Há  quorum para manutenção da 

sessão, mas há quorum para votação.  

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 06/2016, do Senhor 

Deputado Dr. Rafael Favatto e outros, que acrescenta 

o inciso VIII ao art. 46 da Resolução n.º 2.700/2009 

que dispõe sobre a Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais. Publicado no DPL do dia 

13/04/2016. Parecer n.
o
 249/2016, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade.  

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 345/2015, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que dispõe sobre a proibição da 

permanência e utilização de animais de grande porte 

dentro de perímetros urbanos no Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 01/09/2015. 

Na Comissão de Justiça, o parecer n.º 13/2016, que é 

pela inconstitucionalidade matéria, bem como a 

adoção a emenda apresentada pela autora, foi 

publicado no DPL do dia 29/02/2016 e rejeitado em 

Plenário, na Sessão Ordinária do dia 19/04/2016. 

Parecer n.
o
 132/2016, da Comissão deCidadania, pela 

aprovação, com adoção das emenda apresentada pela 

autora.  

Votação adiada, com discussão encerrada em 

2.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

03/2016, da Mesa Diretora e outros, que dá nova 

redação ao § 2º do artigo 57 da Constituição 

Estadual, aumentado prazo de resposta aos 

Requerimentos de Informação. Publicada no DPL do 

dia 19/05/2016. Parecer n.
o
 02/2016, da Comissão de 

Justiça e da Comissão de Finanças, em conjunto, pela 

admissibilidade, constitucionalidade, legalidade e 

aprovação, dispensada a publicação na Sessão 

Ordinária do dia 06/07/2016. A matéria foi aprovada, 

em 1.º turno, com (20) votos favoráveis, (02) votos 

contrários e (01) abstenção, na Sessão Ordinária do 

dia 12/07/2016. Quorum para aprovação: 3/5(18 

votos) - votação nominal. 

 

Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 01/2016, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e outros, alterando o artigo 75 da 

Constituição Estadual, que acrescenta parágrafo 

único ao art. 75 da Constituição Estadual, para exigir 

a publicidade de atos administrativos e decisões do 

Tribunal de Contas no Diário Oficial do Estado. 

Publicada no DPL do dia 29/02/2016. Na Comissão 

de Justiça o Deputado Gildevan Fernandes, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 15/08/2016. (Prazo até o 

dia22/08/2016).  

 

Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 11/2015, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e outros, que acrescenta o artigo 

71-A à Constituição do Estado, dispondo sobre o 

cumprimento dos prazos determinados no inciso II do 

artigo 71. Publicada no DPL do dia 17/06/2015. Na 

Comissão de Justiça, o parecer n.º 280/2015, que é 

pela inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do 

dia 01/09/2015 e rejeitado em Plenário, na Sessão 

Ordinária do dia 07/10/2015. Na Comissão de 

Finanças o Deputado Almir Vieira, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 15/08/2016. (Prazo até o dia 

22/08/2016) 

 

 Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

87/2014, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre orientações 

de memória histórica para denominação de próprios 

públicos e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 24/04/2014. Pareceres n.
os

 126/2016, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade, com emendas, 50/2016, pela Comissão de 

Cidadania e 30/2016, da Comissão de Finanças, todos 

pela aprovação, com adoção das emendas 

apresentadas pela Comissão de Justiça, publicados no 

DPL do dia 19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

42/2015, do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe sobre a 

presença obrigatória do Corretor de Seguros ou de 

seu representante legal em todos os estabelecimentos 

que comercializam seguros. Publicado no DPL do dia 

23/02/2015. Pareceres n.
os

 347/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 

126/2015, pela Comissão de Cidadania, 03/2016 da 

Comissão de Saúde, 11/2016, da Comissão de Defesa 

do Consumidor e 25/2016, da Comissão de Finanças, 

todos pela aprovação, publicados no DPL do dia 

19/07/2016. 
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Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de  Lei n.
o 

59/2015, do Senhor 

Deputado Sandro Locutor, que torna obrigatória a 

inclusão do registro da informação, reclamação e/ou 

solicitação do consumidor, no banco de dados das 

empresas que possuem call center no Estado à partir 

do primeiro atendimento. Publicado no DPL do dia 

03/03/2015.Pareceres n.
os

 371/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, com 

emenda, 206/2015, pela Comissão de Cidadania, 

02/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor e 

28/2016, da Comissão de Finanças, todos pela 

aprovação, com adoção da emenda apresentada pela 

Comissão de Justiça, publicados no DPL do dia 

19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

212/2015, do Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que isenta o doador de 

medula óssea, devidamente cadastrado, do 

pagamento de taxa de inscrição nos concursos 

públicos realizados no Estado, conforme especifica. 

Publicado no DPL do dia 01/06/2015. Pareceres n.
os

 

433/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 10/2016, pela 

Comissão de Cidadania, 08/2016, da Comissão de 

Saúde e 29/2016, da Comissão de Finanças, todos 

pela aprovação, publicados no DPL do dia 

19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

226/2015, do Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, que garante reinstituição 

ao consumidor que tiver o serviço de internet 

doméstica interrompido sem prévio aviso. Publicado 

no DPL do dia 10/06/2015. Pareceres n.
os

 547/2015, 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade, com emendas, 18/2016, pela Comissão de 

Cidadania, 04/2016, da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, 12/2016, da Comissão de Defesa do 

Consumidor e  31/2016, da Comissão de Finanças 

todos pela aprovação, com adoção das emendas 

apresentadas pela Comissão de Justiça, publicados no 

DPL do dia 19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

332/2015, do Senhor 

Deputado Sandro Locutor, que proíbe a utilização de 

veículos particulares cadastrados em aplicativos para 

o transporte remunerado de pessoas e dá outras 

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

Pareceres n.
os

 410/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 11/2016, pela 

Comissão de Cidadania, 03/2016, da Comissão de 

Infraestrutura, todos pela aprovação, 05/2016, da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, pela rejeição e 

24/2016, da Comissão de Finanças pela aprovação, 

publicados no DPL do dia 19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

343/2015, do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, que institui meia-

entrada para jornalistas e radialistas em 

estabelecimentos públicos ou privados de 

entretenimento no Estado.Publicado no DPL do dia 

01/09/2015. Pareceres n.
os

 492/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, com 

emendas, 16/2016, da Comissão de Cidadania, 

06/2016, da Comissão de Cultura e 27/2016, da 

Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com 

adoção das emendas apresentadas pela Comissão de 

Justiça, publicados no DPL do dia 19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.º
 
420/2015, da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que reconhece o Município 

de São Mateus como a Capital Estadual da Pimenta-

do-Reino. Publicado no DPL do dia26/10/2015. 

Pareceres n.
os

 95/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 36/2016, pela 

Comissão de Cidadania, 03/2016, da Comissão de 

Agricultura e 26/2016 da Comissão de Finanças, 

todos pela aprovação, publicados no DPL do dia 

19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Resolução n.
o 

18/2015, do 

Senhor Deputado Da Vitória e outros, que altera a 

alínea “d” do artigo 3.º da Resolução nº 2.543, de 

09.04.2008 que Cria a Medalha Alferes Tiradentes na 

Assembleia Legislativa do Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 

16/04/2015.Pareceres n.
os

 109/2015, da Comissão de 

Justiça,  pela constitucionalidade e legalidade, 

14/2015, pela Comissão de Finanças, 03/2015 da 

Comissão de Segurança, 18/2016, da Mesa Diretora, 

todos pela aprovação, com emenda da Comissão de 

Finanças e 325/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade da emenda 

apresentada pela Comissão de Finanças, publicados 

no DPL do dia 04/08/2016. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

22/2015, do Senhor Deputado Sergio Majeski e 

outros, que acrescenta dispositivos aos artigos 150 e 

151 tornando obrigatória a execução orçamentária 

das emendas individuais. Publicada no DPL do dia 

27/11/2015. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Resolução n.
o 

57/2015, do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que Proíbe 

consignação em folha para partidos políticos, na 

hipótese de ocupantes de funções de confiança ou 

cargos comissionados. Publicado no DPL do dia 

21/10/2015. Parecer n.
o
 267/2016, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 

do dia 11/07/2016. 
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Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

480/2015, do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, que obriga a pessoa 

jurídica que causar dano ambiental que impeça as 

atividades pesqueiras a indenizar mensalmente os 

pescadores. Publicado no DPL do dia 10/12/2015. 

Parecer n.
o
 319/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

04/08/2016. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o  

02/2016, do Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que vincula o reajuste 

salarial máximo do Governador, Vice-Governador, 

Secretários e Deputados Estaduais do Estado. 

Publicado no DPL do dia 17/02/2016. Parecer n.
o
 

300/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

60/2016, do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 

criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal - 

DEPA, no Estado, e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 21/03/2016. Parecer n.
o
 

271/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

11/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o  

95/2016, do Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, que dispõe sobre a 

divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia 

maligna - câncer - pelos órgãos públicos do Estado. 

Publicado no DPL do dia 25/04/2016. Parecer n.
o
 

301/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

19/07/2016. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

109/2016, do Senhor 

Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre o 

armazenamento de veículos apreendidos e removidos 

e os recuperados em fraude e roubo. Publicado no 

DPL do dia 28/04/2016. Parecer n.
o
 302/2016, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 19/07/2016. 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

114/2016, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de plantio de muda arbórea nativa ou 

repasse do valor correspondente ao programa 

reflorestar, na venda de veículo zero quilômetro, por 

lojas de automóveis e concessionárias no Estado. 

Publicado no DPL do dia 05/05/2016. Parecer n.
o
 

313/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade da matéria e da emenda, 

publicado no DPL do dia 04/08/2016. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o  

129/2016, do Senhor 

Deputado Amaro Neto, que concede aos profissionais 

de educação física que prestem seus serviços como 

personal trainer, acesso livre as academias 

desportivas para acompanhar seus clientes e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 18/05/2016. 

Parecer n.
o 

303/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade da matéria e da emenda, 

publicado no DPL do dia19/07/2016. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 78/2016, da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Mauro Roberto 

Gomes de Mattos. Publicado no DPL do 

dia24/08/2016. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto, 

Hudson Leal, Luiz Durão e Marcelo 

Santos) 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 80/2016, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Bruno Schmidt. 

Publicado no DPL do dia 24/08/2016. 

Ficam adiados por falta de quorum. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Felizmente, agora, há 

dezesseis presenças.  

Estamos passando por dificuldades e não é 

bom para esta Casa ficarmos apelando aos colegas 

para ficarem presentes à sessão. Há tantas matérias 

para votar e não votamos. Quero lamentar. Não tenho 

nenhuma falta.  

 

O SR. CACAU LORENZONI – (PP) – 

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

nova verificação de quorum. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – É regimental.  

Senhores Deputados, estamos iniciando nova 

verificação de quorum.  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto é 

realizada a recomposição de quorum... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, é preciso que os Senhores Deputados 

entendam que, se querem derrubar a sessão, não 

podem registrar presença, senão ficaremos 
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verificando quorum a vida inteira.  

Convocaremos sessão extraordinária.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Sim. Quero corroborar com a palavra do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que precisamos 

adiantar a pauta e dar celeridade aos trabalhos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Faremos sessão 

extraordinária com três projetos. 

Infelizmente, quando alguém pede 

verificação de quorum, a Mesa tem que 

conceder.  

Encerrada a verificação de quorum. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não 

responderam à chamada os 

Senhores Deputados Almir Vieira, 

Amaro Neto, Cacau Lorenzoni, 

Doutor Rafael Favatto, Edson 

Magalhães, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Marcelo Santos, 

Nunes e Sandro Locutor) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Luiz 

Durão, Luzia Toledo, Raquel Lessa e 

Sergio Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Não havendo quorum para 

manutenção da sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 

convoco os Senhores Deputados para a próxima, 

extraordinária, dia 30 de agosto de 2016, às 

17h01min, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 252/2016; 

discussão em 1.º turno da Proposta de Emenda 

Constitucional n.
o 

04/2016; votação adiada, com 

discussão única encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

226/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 
332/2015,  

 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta e dois minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registrou presença o Senhor Deputado 

Erick Musso. 

DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 

DE AGOSTO DE 2016. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, ensejar o início da sessão, 

comparecem os Senhores Deputados Almir 

Vieira, Amaro Neto, Cacau Lorenzoni, Dary 

Pagung,  Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Edson Magalhães, Enivaldo dos 

Anjos, Freitas, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Hudson Leal, Janete de Sá, Luiz 

Durão, Luzia Toledo,  Marcelo Santos, 

Nunes, Raquel Lessa, Sandro Locutor e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) –  Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão.  

 

(A convite do Presidente, assume a 

1.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni e a  2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Convido o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni lê Mateus, 18:19)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

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

proceder à leitura da ata da septuagésima nona sessão 

ordinária, realizada em 30 de agosto de 2016. 

(Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas e Sergio 

Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação a ata. (Pausa) 

Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (CACAU 

LORENZONI – PP) –Senhor Presidente, informo a 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Não havendo Expediente a ser 
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lido, passa-se à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 252/2016, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 353/2016, que institui o Programa 

Estadual Patrulha da Família - Maria da Penha. 

Publicado no DPL do dia 16/08/2016. (Existem 

emendas anexadas ao Projeto, de autoria do 

Deputado Nunes e da Deputada Janete de Sá, para 

serem analisadas pelas comissões).  

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 

Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania, Senhores Deputados Sergio 

Majeski, Dary Pagung e Janete de Sá.   

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Defesa 

da Cidadania, nosso parecer é pela aprovação da 

matéria, acatando todas as quatro emendas que foram 

apresentadas ao projeto: a Emenda Aditiva n.º 01, de 

nossa autoria; a Emenda Modificativa n.º 02; a 

Emenda Modificativa n.º 03 e a Emenda Substitutiva 

n.º 04. 

Portanto, Senhor Presidente, nosso parecer é 

pela aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Com o relator.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Com o 

relator.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 

Cidadania, com as emendas.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à Comissão de 

Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES –PR) – Convoco os membros 

da Comissão de Segurança, Senhores Deputados 

Sandro Locutor, Luzia Toledo, Bruno Lamas e 

Amaro Neto.  

Há quorum. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de 

Segurança, relato pela aprovação do projeto, com as 

emendas apresentadas pelo Senhor Deputado Nunes e 

pela Senhora Deputada Janete de Sá. (Muito bem!) 

(Pausa)   
Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – Com 

o relator. 

 

O SR. AMARO NETO – (SD) – Com o 

relator.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) – 

Com o relator. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES – PR) – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Segurança, com as emendas.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra à 

Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer 

oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG –PRP) – Convoco os membros 

da Comissão de Finanças.  

Há quorum. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Finanças, 

nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 

252/2016, que institui o Programa Estadual Patrulha 

da Família - Maria da Penha, com as emendas. 

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

Encerrada.  

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. HUDSON LEAL – (PTN) – Com o 

relator. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Com o 

relator. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) – 

Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – Com 

o relator. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator. 
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A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG –PRP) – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças, com as emendas.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Em discussão o Projeto de 

Lei n.º 252/2016. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

À Comissão de Justiça, para a redação final.  

 

 Discussão em 1.º turno da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2016, do Deputado 

Luiz Durão e outros, que altera o §5.º do artigo 58 da 

Constituição do Estado, dispondo sobre eleição de 

membros da Mesa. Publicada no DPL do dia 

21/06/2016. Parecer n.º 354/2016, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e admissibilidade, 

com publicação dispensada na sessão ordinária do dia 

30/08/2016. 

Em discussão. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores deputados, já estive nesta 

tribuna várias vezes para falar dos atropelos para 

votarmos aquilo que interessa ao governo ou projetos 

que interessam a um ou ao outro. 

Hoje mais uma vez a sessão caiu e não demos 

continuidade à pauta, que é de interesse sim, da 

sociedade, e é de interesse dos deputados. Por 

exemplo, tem um projeto meu sobre emendas 

impositivas para ser discutido o relato da sua 

inconstitucionalidade que interessa a todos os 

deputados. Mesmo assim mais uma vez foi derrubada 

a sessão para convocar uma extraordinária.  

Sobre a proposta de emenda constitucional 

do Senhor Deputado Luiz Durão, que permite a 

reeleição dos membros da Mesa, já me declarei 

contra e continuo sendo contra. Não podemos 

pessoalizar o que acontece nesta Casa. Eu nada tenho 

contra os Senhores Deputados Theodorico Ferraço, 

Cacau Lorenzoni ou Enivaldo dos Anjos, muito pelo 

contrário.  Respeito-os muito como parlamentares. 

Sou contra a instituição da reeleição. Estamos indo 

contra aquilo que a sociedade tem defendido.  

Quando se fala em reforma política, por 

exemplo, uma das questões em que mais se bate é a 

da reeleição, tanto é assim que na minirreforma que 

ocorreu recentemente pretende-se acabar com a 

reeleição do Executivo e hoje essa reeleição já existe 

no sentido de uma reeleição e não uma reeleição 

continuada.  

Para aqueles que talvez não se lembrem, no 

ano passado, quando iniciamos o mandato, eu não 

votei, não votei porque já naquela ocasião eu me 

posicionava contra a reeleição e sou contra. Isso nada 

tem a ver com pessoalizar o que estou falando. Nada 

tenho contra os membros da Mesa. Sou contra o 

instituto da reeleição para a Mesa, mais uma vez. Não 

creio que isso seja bom para o Parlamento. Não é, 

porque no Congresso Nacional a reeleição não existe. 

A cada eleição são novos candidatos. Inclusive a 

reeleição para o Legislativo, hoje, para deputado, 

vereador, senador, deputado federal, é questionada 

pela sociedade. Hoje, provavelmente, se você tivesse 

um plebiscito para a população participar de uma 

reforma política significativa, a maioria da população 

iria querer limite para a reeleição de parlamentares. 

Isso não é bom para a democracia. Não é bom. Isso 

não tem nada a ver com pessoalizar. Dar 

oportunidade a novas pessoas, a novas ideias, é 

importante arejar. Uma das grandes e melhores 

características da democracia é a alternância de 

poder. 

Creio que essa PEC não vem em boa hora e 

não deveria nem ter sido apresentada. Temos que 

estar coadunados com aquilo que a sociedade espera. 

É só vermos as discussões a respeito da questão 

política no Brasil para entendermos que as pessoas 

não apoiam uma reeleição continuada. 

Posiciono-me contra, como sempre me 

posicionei, e acho que essa emenda deveria ser 

rejeitada pela maioria dos Pares. Muito obrigado, 

Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Discussão encerrada. 

Em votação, em 1.º turno, a Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2016.  

A presente proposta exige votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores  deputados que votarem sim, aprovam; 

os que votarem não, rejeitam. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Cacau Lorenzoni, Dary 
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Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Edson Magalhães, 

Enivaldo dos Anjos, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Luiz 

Durão, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Raquel Lessa e Sandro 

Locutor; votam NÃO os Senhores 

Deputados Nunes e Sergio Majeski) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Votaram SIM dezenove 

Senhores Deputados; votaram NÃO dois Senhores 

Deputados; uma abstenção do Presidente, 

regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovada, em 1.º 

turno, a Proposta de Emenda Constitucional n.º 

04/2016.  

             A proposta baixa de pauta para cumprir o 

interstício regimental de duas sessões ordinárias, 

retornando à pauta após esse prazo para discussão e 

votação em 2.º turno.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, eu fui o autor da 

primeira proposta de emenda constitucional que 

permitiu que V. Ex.ª permanecesse na presidência. V. 

Ex.ª fez uma gestão ética e transparente, uma gestão 

que esteve ao encontro dos anseios do Tribunal de 

Contas e sem nenhuma mácula.  

 Agora vemos aqui situações em que se coloca 

que não, não contra o instituto da reeleição. Mas se 

trabalha para a reeleição de um candidato que está no 

poder. Então, vemos como são as propostas, ou seja, 

as propostas têm que ser realmente transparentes e  

têm que ser de forma decente.  

 Tenho certeza de que os trinta Deputados não 

têm nada para reclamar da gestão do Senhor 

Theodorico Ferraço, nosso Presidente. A imprensa 

não tem nada para reclamar da gestão do Presidente 

Theodorico Ferraço. O Estado do Espírito Santo tem 

que se vangloriar de termos uma Assembleia a mais 

econômica e a mais enxuta da Federação. Cortamos 

na carne com esse Presidente que é um Tio Patinhas; 

reclamamos de S. Ex.ª, mas respeitamos S. Ex.ª pela 

sua gestão ética e transparente.  

 Estou aqui votando com propriedade, com 

tranquilidade e com respeito aos meus eleitores. Não 

temo as ruas. Temo a minha consciência e estou com 

a minha consciência muito tranquila, Senhora 

Deputada Raquel Lessa, porque o Presidente 

Theodorico Ferraço, além da experiência, defende 

todos os trinta deputados desta Casa. O Presidente 

Theodorico Ferraço, além da sua experiência, nunca 

pleiteia nada para si e sim para o Parlamento. Isso é 

que é gestão, ou seja, é gerir um órgão público, um 

poder público, sem ter sequer um processo no 

Tribunal de Contas e  V. Ex.
as

 sabem que é muito 

difícil no Brasil essa posição porque se colocar uma 

pessoa na presidência sem experiência, poucos ou 

quase nenhum dos nossos colegas querem se 

candidatar à presidência porque sabem que o 

Tribunal de Contas é draconiano, sabem que a Lei de 

Improbidade é draconiana e sabem que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal é draconiana. Mas S. Ex.ª 

aceitou esse desafio.  

 Tenho que dizer a V. Ex.ª, Senhor Presidente 

Ferraço: pode contar conosco porque vamos votar no 

segundo turno da PEC. Vamos exatamente referendar 

aquilo que fizemos aqui hoje porque V. Ex.ª nos 

representa, V. Ex.ª tem o respeito dos trinta 

parlamentares, inclusive dos dois Senhores 

Deputados que votaram contra: os Senhores 

Deputados Sergio Majeski e Nunes. S. Ex.ª votou 

contra a emenda. Não, mas estou falando, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que V. Ex.ª tem respeito 

profundo pelo Senhor Presidente. V. Ex.ª votou 

contra a emenda. Mas temos que aqui fazer essa 

colocação porque não é justo que ninguém se 

candidate e o Presidente seja criticado, a emenda seja 

criticada. A emenda é um instrumento do Parlamento 

e dos deputados e  quem apresentou foi o Senhor 

Deputado Luiz Durão.  

Não assinei a emenda, mas estou votando, 

porque entendo que o Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço tem condições, tem gestão, tem honestidade, 

tem lealdade e respeito pelos Parlamentares.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski para justificação de voto.  

 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, talvez, cada um 
tenha sua forma de interpretar as relações políticas. A 
minha forma é sempre republicana, sempre 
democrática. Não personalizo e não pessoalizo nada. 
A discussão, para mim, tem que ser no âmbito da 
política, no mais elevado nível, pautada pelos 
preceitos constitucionais, republicanos e não 
pessoalizados.  

Foi o que afirmei antes: tenho o maior 
respeito pelos Senhores Deputados que compõem a 
Mesa e o Senhor Deputado Theodorico Ferraço sabe 
disso.  

Fazer uma comparação de reeleição para 
prefeito com a aprovação de uma PEC para reeleição 
de uma Mesa, não tem relação. É constitucional. O 
prefeito tem direito a uma reeleição, o que já 
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aconteceu na Mesa, um direito igual. Isso já é abrir 
precedentes para várias outras.  

Então, se a justificativa sempre de que um 
excelente gestor, caso do Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, fosse motivo para ter uma PEC 
para reeleição, deveria ocorrer o mesmo nas 
prefeituras, no Governo do Estado: O governador foi 
tão bom que vale a pena aprovarmos uma PEC para 
que ele seja reeleito indeterminadamente. Uma coisa 
não guarda relação com a outra.  

Como falei antes, uma das melhores 
características da democracia é a alternância de 
poder, independente da qualidade de quem está 
gerindo, porque se fundamentar para garantir a 
reeleição, seja de uma Mesa Diretora ou de outra 
instância qualquer, poderia ser que jamais se trocaria 
o poder, porque se uma pessoa for uma boa gestora 
passará a vida inteira no cargo, sem dar oportunidade 
a que haja alternância de poder. Sou amplamente 
democrático, inclusive sou altamente favorável de 
que haja uma reforma política no País e que a 
reeleição no Legislativo seja limitada, para que haja 
uma alternância.  
 Minha forma de enxergar é outra. Não estou 
personalizando nada, nem pessoalizando. Ao votar 
contra a PEC, não estou votando contra Theodorico 
Ferraço, Enivaldo dos Anjos ou Cacau Lorenzoni, 
estou votando contra a possiblidade de, mais uma 
vez, se abrir precedentes para a reeleição. Só isso. É 
direito de um deputado ou de um grupo de deputados 
apresentarem uma PEC, é direito dos deputados 
votarem a favor e é um direito meu votar contra, ser 
contra e justificar o porquê de ser contra. Só isso! 
Agora, justifico me fundamentando muito bem no 
que estou justificando, sem pessoalizar, sem 
personificar absolutamente nada.  

Disse e mais uma vez coloco claramente que, 
na eleição passada da Mesa, quando estava 
começando o mandato, não votei, porque, naquela 
época, já me punha contrário à reeleição. E antes da 
eleição, fui conversar com o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, que entendeu perfeitamente 
minha posição. 
 Somos republicanos, somos democráticos, 
respeito o direito de os deputados votarem e 
fundamentarem do jeito que quiserem, mas não 
podem distorcer o que estou falando, minha prática e 
meu discurso. Aí não! Distorcer ou fazer 
comparações que não se relacionam com aquilo que 
estamos discutindo e debatendo aqui, não faz o 
menor sentido. Precisamos nos fundamentar para que 
faça sentido o que fazemos. Rebater a ideia de 
alguém é normal em um parlamento, mas que tenha 
fundamentação, sem tentar desvirtuar, pessoalizar ou 
coisa que o valha.  
 Minha postura é de um Parlamentar 
democrático, que votou contra algo que acho que não 
deveria existir e tão somente isso. Não foi um voto 
contra A, B ou C, foi um voto contra uma emenda 
constitucional, a que me posiciono contrário. Já me 
posicionava assim na eleição passada, como todo 
mundo talvez ainda lembre. Não votei naquela 
ocasião. 
 Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Não obstante o nobre 

Parlamentar, Senhor Deputado Sergio Majeski, não 

ter falado meu nome, mas falou em cima da minha 

fala, quero dizer a S. Ex.ª que respeito qualquer 

parlamentar e qualquer voto de parlamentar, ainda 

que seja em meu projeto ou em projetos de terceiros.  

Mas, na questão em pauta, da proposta de 

emenda constitucional e que V. Ex.ª compara que não 

é porque se fez uma boa gestão, que tem direito a se 

reeleger. Não! O instituto do Regimento, da mudança 

das propostas de emendas constitucionais, é 

permitido no Parlamento. Foi feita, foram votos 

vencidos, mas respeito o voto de V. Ex.ª. E outra 

coisa, entendo que V. Ex.ª é um excelente 

Parlamentar, que discute as questões com muita 

diplomacia, muita democracia. 

Só quero dizer o seguinte, que estou com o 

bom andamento dos trabalhos da Casa. Se nós, hoje, 

tivemos um pleito reconhecido dos servidores, foi 

graças ao nosso presidente, que intercedeu pelos 

11,98% junto ao egrégio Tribunal de Justiça. Se 

temos uma Assembleia Legislativa que não tem 

mácula alguma no Estado e no Brasil, é graças à 

gestão do nosso presidente. 

 Então, só estou colocando isso, sem demérito 

para ninguém. Conversei com o Senhor Deputado 

Nunes, que me disse: Gilsinho, vou votar contra. 

Falei: Nunes, não se ausente, vote contra. Por quê? 

Porque quando apresentei a primeira proposta de 

emenda constitucional, que fui para o Bom Dia 

Espírito Santo defender a reeleição do então 

Presidente Theodorico Ferraço, o Senhor Deputado 

Claudio Vereza foi contra e o Senhor Deputado 

Nunes é do partido dele.  

Isso é extremamente respeitável, 

extremamente aceito dentro do Parlamento e, 

portanto, não há o que se falar em distorcer a via de 

acesso à reeleição. A via de acesso à reeleição é a 

proposta de emenda constitucional. A maioria dos 

votos é que reelege o presidente. Estamos aqui e 

quero dizer e referendar que continuo votando no 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

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

verificação de quorum. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) –  É regimental.  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 
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Lamas, Cacau Lorenzoni, Dary 

Pagung, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, Hudson 

Leal, Luiz Durão, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Nunes, Raquel 

Lessa, Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos, Janete de Sá e 

Sergio Majeski)  

  

 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Precisamos da presença de mais 

seis Senhores Deputados.(Pausa) 

 Ainda bem que o veneno não penetra na veia, 

só na parte externa. 

 Registraram presença quatro Senhores 

Deputados.  

 Não há quorum para manutenção da sessão, 

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

Deputados para a próxima, ordinária, dia 31 de 

agosto de 2016, para a qual designo  

  

 EXPEDIENTE:  
 O que ocorrer.  

  

ORDEM DO DIA: Discussão única nos termos 

do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 

total aposto aos Projetos de Lei n.
os

 95/2015,  

96/2016 e 118/2015; discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 54/2015, 

Discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Resolução n.º 06/2016; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 345/2015; 

votação adiada, com discussão encerrada em 2.º 

turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

03/2016; discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, das Propostas de Emenda 

Constitucional n.
os

 01/2016 e 11/2015; votação 

adiada, com discussão única encerrada, dos Projetos 

de Lei n.
os 

87/2014, 42/2015, 
 
59/2015, 212/2015, 

 

226/2015, 
 
332/2015, 343/2015 e 420/2015; votação 

adiada, com discussão única encerrada, do Projeto de 

Resolução n.
o 

18/2015; votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 22/2015; votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, do Projeto de Resolução 

n.
o 

57/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

480/2015, 
 

02/2016, 
 
60/2016, 

 
95/2016, 109/2016, 114/2016 e 

 

129/2016; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 78/2016 e 

80/2016; discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 81/2016. 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Eliana Dadalto, Erick Musso,  

Euclério Sampaio, Guerino Zanon, Marcos Bruno, 

Padre Honório e Pastor Marcos Mansur.  

 

 

OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 31 DE 

AGOSTO DE 2016.  

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Gilsinho Lopes, Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e, a 

convite do Presidente, assume a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Doutor 

Hércules) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Convido o Senhor Deputado 

Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Salmos, 19:01)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Convido o Senhor 2.º 

Secretário ad hoc a proceder à leitura da ata da 

décima sétima sessão extraordinária, realizada em 30 

de agosto de 2016. (Pausa) 

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Hudson Leal, Eliana 

Dadalto, Nunes e Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Ata aprovada como lida. 

(Pausa) 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 144/2016 

 

Vitória, 30 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

O Deputado abaixo assinado no uso de suas 

prerrogativas regimentais vem à presença de Vossa 

Excelência indicar o Sr. Eraldo Angeli, FECAPIS - 

Federação Capixaba das Associações de Apicultores, 

para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária 

do dia 05 de setembro de 2016, para explanar sobre a 

apicultura capixaba. 

 

Atenciosamente, 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 104/2016 

 

Vitória, 30 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Exª que seja justificada minha 

ausência na sessão Ordinária do dia 24 de agosto do 

corrente ano, nos termos do §6º do artigo 305 do 

Regimento Interno. 

 

Atenciosamente, 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual - Rede 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

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 DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 30 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Exª que seja justificada minha 

ausência na sessão Ordinária do dia 29 de agosto, nos 

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

 

Atenciosamente, 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada 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, 30 de agosto de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Exª que seja justificada minha 

ausência na sessão Ordinária do dia 24 de agosto, nos 

termos do §6º do artigo 305 do Regimento Interno. 
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Atenciosamente, 

 

LUIZ DURÃO 

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 

 

PROJETO DE LEI N.º 276/2016 

 

Denomina Rodovia Baltazar 

Laurindo Alves, o trecho da Rodovia 

ES – 320 que liga o Munícipio de 

Mantenópolis - ES ao Município de 

Mantena – MG, passando pelo 

distrito de Santa Luzia.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica denominada Rodovia Baltazar 

Laurindo Alves, o trecho da Rodovia ES – 320 que 

liga o Munícipio de Mantenópolis ao Município de 

Mantena – MG, passando pelo distrito de Santa 

Luzia.  

 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual – PT 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Baltazar Laurindo Alves nasceu dia 25 de 

março de 1967, na cidade de Mantena-MG, e ainda 

criança foi com sua família morar no município 

capixaba de Mantenópolis-ES. 

A família Laurindo, muito conhecida na 

região é referência para a comunidade local. 

Em 1987 Baltazar tornou-se Técnico em 

Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de 

Santa Tereza-ES, retornou ao ensino médio 

completando-o pela segunda vez, tornando-se 

também técnico em contabilidade no ano de 1993. 

Nesse mesmo ano se casou, e com sua esposa tive 04 

filhos.  

Agricultor e associativista praticante foi 

presidente da AGROFAM (Associação da 

Agricultura Familiar de Mantenópolis). Grande 

defensor da agricultura familiar, sempre buscou 

ajudar os agricultores, sempre defendia e praticava a 

agricultura orgânica e se preocupava com a 

sustentabilidade, estava à disposição da comunidade 

para que projetos sustentáveis na agricultura se 

realizassem. 

 Baltazar também foi coordenador da 

comunidade Católica no distrito de São José de 

Mantenópolis, sempre muito atuante na sociedade. 

O pretenso agraciado tornou-se também 

degustador de café para oferecer oportunidades aos 

cafeicultores para qualificar o café da 

região.Politicamente ativo, também trabalhou na 

secretaria de agricultura de Mantenópolis, onde 

sempre buscou a prática da política do bem comum.  

Faleceu em maio deste ano, em um acidente 

ocasionado pela imprudência de um veículo parado 

sem sinalização, quando se dirigia, ainda de 

madrugada, ao trabalho. 

Apesar de seu falecimento precoce, o 

Baltazar Laurindo Alves deixou seu exemplo de 

homem de fé cristã, homem do campo, homem que se 

preocupava com próximo e, principalmente com os 

mais necessitados.  

Um homem pacífico, que acreditava no poder 

da educação, e que tinha como lema as seguintes 

frases: "A mansidão abre portas e a arrogância 

fecha", e "Somos escravos daquilo que não 

conhecemos". 

Diante do exposto, apresento esta propositura 

nesta Casa de Leis, na certeza do apoio dos meus 

nobres Colegas para aprovação deste projeto, por ser 

esta homenagem justa e vir embasada pelos méritos 

do Senhor Baltazar Laurindo Alves, um cidadão do 

bem, que muito fez pela comunidade rural e o 

desenvolvimento do Município de Mantenópolis. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 277/2016 

 

Declara de Utilidade Pública o 

Projeto Semeando Rhema, com sede 

no município de Guarapari/ES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública 

do Projeto Semeando Rhema, com sede no município 

de Guarapari/ES 

  

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016. 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Declaração de Utilidade Pública Estadual 

do Projeto Semeando Rhema, situado no município 

de Guarapari/ES  visa à regularização do mesmo 

junto aos órgãos Estaduais. 

Trata-se de associação missionária, formada 

basicamente de um grupo significante de igrejas 

evangélicas, sem fins lucrativos, que através de um 

movimento missionário, visa a evangelização através 

da implantação de pequenas igrejas denominadas 

“missões”. 

Tem como objetivo, administrar, manter e 

promover esforços missionários de níveis nacionais e 

internacionais. Fundar, manter, administrar e 

subsidiar estabelecimentos educacionais, de 

assistência social e missionária.  

Sendo assim, o reconhecimento deste projeto 

como de Utilidade Pública no âmbito estadual, 

possibilitará a ampliação de sua atuação na 

comunidade, por isso pedimos o apoio dos pares 

desta Casa de Leis na aprovação deste Projeto de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

374/2016, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 

redação final, do Projeto de Lei n.º 252/2016, oriundo 

daMensagem Governamental n.º 353/2016, que 

institui o Programa Estadual Patrulha da Família - 

Maria da Penha. Publicado integralmente no DPL 

do dia 1.º de setembro de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 133/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, requer à 

V.Exa., com fulcro no  artigo 305, III, do regimento 

Interno, licença, no dia 29 de agosto do corrente ano, 

para tratar, sem remuneração, de interesse particular. 

 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual – REDE 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 134/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

 

O Deputado signatário, requer a V. Ex.ª, com 

fulcro no art. 305, III, do Regimento Interno, licença 

sem remuneração, para tratar de interesse particular, 

no dia 31 do corrente mês. 

 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 132/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
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V. Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 

informa que a Dr.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO, médica pediatra oncologista e 

membro do Conselho de Administração da 

Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - 

ACACCI, fará uso da palavra durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 31 de agosto, 

de acordo com requerimento protocolizado e 

aprovado (cópia em anexo), em substituição a Sr.ª 

MARIZILDA DOS SANTOS VAIRO, Presidente da 

ACACCI, inscrita inicialmente. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 

2016. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016, do Deputado Euclério 

Sampaio, Líder do PDT, ao Projeto de Lei n.º 

250/2016, de sua autoria, que dispõe sobre a 

obrigação da instalação de grades ou telas de 

contenção/proteção em toda extensão da ponte 

deputado Darcy Castello de Mendonça (3.ª ponte). 

Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Padre Honório) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016. (Pausa)  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Uma hora o 

requerimento terá que ser votado, não é? O líder do 

Governo pode esvaziar a Assembleia, mas uma hora 

terá que ser votado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Chamarei os deputados ao 

plenário para ver se dá quorum, Senhor Deputado.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Obrigado, Senhor Presidente. 

Solicito esperarmos cerca de dois minutos 

para vermos se chegam os deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Solicito aos Senhores 

Deputados que se encontram fora do plenário que, 

por gentileza, adentrem, pois estamos precisando que 

quorum para votarmos um projeto da maior 

importância sobre a ponte que liga Vitória a Vila 

Velha. (Pausa) 

 

Não há quorum, deputado, infelizmente. 

Adiada a votação por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

de Urgência n.º 087/2016, da Mesa Diretora, ao 

Projeto de Resolução n.º 026/2016, de sua autoria, 

que insere o § 3.º no artigo 1.º da Resolução n.º 

4.417, de 13 de julho de 2016, que dispõe sobre 

progressão especial para o servidor titular do cargo 

de provimento efetivo de Taquígrafo Parlamentar 

habilitado no concurso público regido pelo Edital n.º 

01/2006. Lido na 79.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 30 de agosto de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 87/2016 fica adiada por falta de 

quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 88/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, após ouvido o plenário,  

REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 

379 / 2015, que Dispõe sobre a permanência de 

veterinário em local de exibição ou exposição de 

animais de pequeno ou grande porte no âmbito do 

Estado, e dá outras providências. 

 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

RAQUEL LESSA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 88/2016 fica adiada por falta de 

quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 89/2016 
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Senhor Presidente: 

 

O Deputados abaixo-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA ao 

Projeto de Resolução nº. 24 / 2016, de autoria da 

Mesa Diretora, que altera o inciso II do Art. 2° da 

Resolução n° 1805, de 23.10.1995, que dispõe sobre 

a forma de concessão e o valor do Vale Alimentação 

a servidor cedido de outro Poder.  

 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016. 

 

GILSINHO LOPES 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

DA VITÓRIA  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 89/2016 fica adiada por falta de 

quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 91/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

 O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Partido REDE SUSTENTABILIDADE, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Lei nº 221/2015, de sua autoria, que 

Proíbe o abandono de animais domésticos ou 

domesticados em logradouros públicos ou áreas 

particulares e dá outras providências. 

 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 91/2016 fica adiada por falta de 

quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 92/2016 

Senhor Presidente: 

 

 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 

Projeto de Resolução nº 018/2016, de sua autoria, 

que altera o artigo 112 do Regimento Interno, 

dispondo sobre a adoção do processo nominal nas 

votações referentes à destinação da fase do Grande 

Expediente. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2016. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 

Líder do PMN 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 92/2016 fica adiada por falta de 

quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 128/2016, do Deputado Gilsinho Lopes, de 

retirada do Projeto de Lei n.º 008/2015, de sua 

autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

mercados, hipermercados, supermercados e afins que 

vendam bebidas alcoólicas a destinarem recinto 

anexo, na forma que menciona. Lido na 78.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

n.º 128/2016 fica adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 129/2016, do Deputado Doutor Hércules, com 

base no artigo 112 do Regimento Interno, de 

destinação do Grande Expediente da sessão ordinária 

do dia 14 de setembro de 2016, para fala da Dr.ª 

Telma Freitas Pimenta, para explanar sobre a 

Campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao 

Suicídio. Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 29 de agosto de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

n.º 129/2016 fica adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 90/2016, da Mesa Diretora, de transferência da 

Sessão Solene,   em comemoração aos 110 Anos de 

Fundação da CODESA – Companhia Docas do 

Espírito Santo,  que seria realizada às 19  horas, do 
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dia 30 de agosto, para às 19 horas do dia 19 de  

outubro do corrente ano. Lido na 79.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 30 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

n.º 90/2016 fica adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

347/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

149/2016, de autoria do  Deputado Marcos Bruno, 

que inclui os professores da rede pública e privada do 

Estado no grupo de risco para percepção prioritária 

de imunização em campanhas de vacinação contra 

endemias e epidemias. Publicado integralmente no 

DPL do dia 24 de agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Parecer n.º 

347/2016 fica adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

334/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

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

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

dezembro de 2007, para dispor sobre a reserva de 

recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse 

Social - FEHAB para mulheres vítimas de violência 

doméstica. Publicado integralmente no DPL do dia 

24 de agosto de 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Parecer n.º 

334/2016 fica adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

863/2016, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, para Instalar 

na Sede da Assembleia Legislativa equipamentos 

para captação de Energia Fotovoltaica. Lida na 75.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

 Indicação n.º 864/2016, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para aquisição de 

um pilador de café e assinatura convênio com a 

Associação dos Agricultores Familiares das 

Comunidades Vargem Alegre e Botica-AFAVAB, 

localizada no município de Mimoso do Sul. Lida na 

75.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto 

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

Indicação n.º 865/2016, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

pavimentação, do trecho em São Manoel do Frade, 

Km 400, Itapecoá / Itapemirim – ES. Lida na 78.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 866/2016, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

instalação de um CRE – Centro Regional de 

Especialidade Médicas, na região do Caparaó. Lida 

na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

Indicação n.º 867/2016, do Deputado Padre 

Honório, ao Governador do Estado, para construção 

de um espaço para instalação da Biblioteca 

Comunitária do Projeto de Pensar, Falar, Ler e 

Escrever no município de Anchieta/ES. Lida na 78.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 868/2016, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

ampliação da CEASA SUL, unidade de entreposto de 

grande importância para a economia do município de 

Cachoeiro de Itapemirim. Lida na 78.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 869/2016 

 

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:  

 

Inserir nos editais de concursos 

públicos na área de saúde a 

profissão de biomédico. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2016. 

 

NUNES 

Deputado Estadual – PT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Desde 1966, com a implantação do primeiro 

curso de graduação, a Biomedicina está voltada à 

qualidade de vida e à saúde do povo brasileiro. São 
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mais de 40 anos de cuidados e vigilância em defesa 

do bem-estar da população. Seus profissionais têm 

estado atentos às evoluções da ciência e delas 

participado intensamente, por meio de suas atividades 

nas mais variadas habilitações regulamentadas pelo 

Conselho Federal e Regionais de Biomedicina, 

existentes há 30 anos. Contribui, com seu ramo de 

atividade amplamente diversificado, para com a 

evolução do ser humano, ao mesmo tempo em que 

persegue a conquista e adoção de políticas públicas 

de saúde que tenham como objetivo alcançar a 

sociedade brasileira em todos os seus segmentos. 

O Biomédico está preparado para o exercício 

de inúmeras atividades atinentes à área: já há mais de 

três dezenas de habilitações devidamente 

estabelecidas e regulamentadas pelo Conselho 

Federal de Biomedicina, garantindo essa atuação. O 

profissional da Biomedicina pode atuar nos campos 

da análise ambiental, microbiologia, mitologia 

oncótica, parasitologia, imunologia, hematologia, 

bioquímica, biofísica, banco de sangue, análises 

bromatológicas, microbiologia de alimentos, 

histologia, patologia, acupuntura, genética, 

embriologia, reprodução humana assistida, 

farmacologia, psicobiologia, biologia molecular, 

informática de saúde, anatomia patológica, 

sanitarista, toxicologia e perfusão extracorpórea, e a 

mais nova habilitação: Imagem. 

Mas é a área das análises clínicas, a mais 

procurada da Biomedicina. No Brasil, 80% dos 

profissionais Biomédicos trabalham no setor. 

Existem em todo o país cerca de dois mil laboratórios 

de análises clínicas, cuja responsabilidade técnica é 

exercida por Biomédicos. As atividades dos 

Biomédicos estão regulamentadas nas Resoluções n° 

78 e n° 83, de 29/4/02, n° 135, de 3/4/07, n° 140, de 

4/4/07 e n° 145, de 30/8/07, do CFBM, que dispõem 

sobre o Ato Profissional Biomédico, fixam o campo 

de atividades e criam normas de responsabilidade 

técnica. O Biomédico é oficialmente reconhecido 

como profissional da área da saúde, conforme 

Resolução n° 287, de 8/10/98, do Conselho Nacional 

de Saúde/CNS e integra a CBO do Ministério do 

Trabalho, grupo 2212-05. 

JURISDIÇÃO: Os Conselhos Regionais de 

Biomedicina estão presentes em quatro grandes 

regiões do Brasil. Com sede em São Paulo, o CRBM 

da 1° Região tem jurisdição sobre os Estados de 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 

são Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. 

No Espírito Santo forma-se por ano cerca de 

100 (cem) Biomédicos, oriundos de três instituições 

com grande reconhecimento, a ESFA em Santa 

Teresa, MULTlVlX de Cachoeiro de ltapemirim, e 

num futuro próximo, a Faculdade São Camilo, e a 

pioneira Faculdade PIO Xll, de Cariacica, que 

acredita na formação desta classe profissional , e no 

potencial do estado em absorver esta categoria de 

profissionais com tão aprimorada capacidade. Vários 

cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-

doutorado são oferecidos aos Biomédicos, inclusive 

pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

Segundo pesquisa divulgada em janeiro de 

2016 “O portal Exame.com, divulgou no último dia 

15, profissões e carreiras consideradas promissoras 

para 2016, segundo profissionais de empresas de 

recrutamento consultados pela reportagem. E a boa 

notícia é que a relação inclui o biomédico na lista que 

revela, segundo os entrevistados, onde haverá mais 

oportunidades no ano que tem início". 

De acordo com o texto publicado em janeiro 

do corrente ano, a profissão estará em alta porque a 

cada ano há um incremento na incidência e na 

diversidade de epidemias no país, e, diante desse 

cenário, o biomédico deverá ser cada vez mais 

requisitado pela indústria farmacêutica e pela área de 

saúde pública. 

Biomédico, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os 

níveis de atenção à saúde, com base no rigor 

científico e intelectual, pautado em princípios éticos e 

na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da 

sociedade. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 870/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Construção de um alambrado, 

instalação de grama sintética e 

iluminação, e construção de um 

vestiário no campo soçaite da 

Comunidade do Assentamento 

Celestina, no município de Nova 

Venécia/ES. 

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2016. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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INDICAÇÃO N.º 871/2016 

 

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: 

 

- Uma ambulância para o município 

de Mantenópolis/ES, tendo em vista 

que o município conta apenas com 

uma ambulância, em estado 

precário, e a necessidade de 

remoção dos pacientes, já que no 

município não existe hospital e são 

cerca de 15.100 (quinze mil) 

habitantes que necessitam do 

referido serviço. 

 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação das Indicações n.
os

 

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

868/2016, 869/2016, 870/2016 e 871/2016 fica 

adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Senhor Presidente, informo a 

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

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Marcelo 

Santos)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Não havendo mais 

Expediente a ser lido, passa-se à fase das 

Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon. 

S. Ex.ª pediu licença hoje. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa)  

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Luiz Durão. (Pausa)  

Ausente, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Como a base do 

governo não estava aqui para votar meu 

requerimento, que é de suma importância, também 

não ficarei para votar os vetos. Vou tratar com a 

mesma moeda. O dia que tiver quorum para votar 

meu requerimento, fico para votar os demais 

requerimentos de projetos do governo. Quando a base 

do governo entender que não são só seus projetos que 

são importantes, então, passo a votar também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Hoje não tem mais 

requerimento, Senhor Deputado. V. Ex.ª pode ficar 

tranquilo. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria que V. Ex.ª fizesse 

um apelo não só para a base, mas também ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, que é da base, mas está 

meio neutro agora. S. Ex.ª ainda é da base. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Não está baseado. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Para S. 

Ex.ª ficar e votar os projetos importantes da Ordem 

do Dia. É importante que o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio fique para a Ordem do Dia. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 
Se fosse importante, a base do governo estaria aqui 

para votar os requerimentos de urgência. Importante 

para V. Ex.ª não é importante para a população. 

Importante para a população são os projetos que 

interessam ao povo. 

Obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, um 

debate importante dos baseados e não baseados, que é 

o que, neste momento, acaba de ser discutido. 

Baseados, estando aqui; não baseados, fora daqui! 

O que importa é que a Assembleia 
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Legislativa produz um resultado positivo para a 

população do Espírito Santo, porque o debate sempre 

é salutar, seja com opinião favorável, seja com 

opinião contrária, a Assembleia sempre debate os 

grandes temas. E é legítimo quando um colega 

Deputado se posiciona favorável, e também é 

legítimo quando se posiciona contrário. É por isso 

que o Parlamento é composto por trinta Deputados, 

cada um representando uma fatia da população. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

 

O Sr. Euclério Sampaio – (PDT) – 
Parabenizo V. Ex.ª pela postura, mas só 

acrescentando que todo voto é legítimo, contra ou a 

favor. V. Ex.ª tem razão, mas pelo menos que se dê 

as caras e vote. É isso que estou pedindo.  

Parabéns pelo belíssimo trabalho que tem 

feito em favor de Cariacica. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 
Muito obrigado, Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

V. Ex.ª também é um colaborador para que esse 

trabalho tenha o resultado que a sociedade tem 

aprovado, até porque ninguém chega a lugar nenhum 

sozinho. Então, quero agradecer aos colegas 

Deputados pelo apoio que têm dado a toda 

manifestação que fazemos, a todas investidas que 

temos feito junto ao Governo do Estado.  

Tenho aqui, repetidas vezes, me manifestado 

com relação às obras que conquistamos para o 

município de Cariacica, obras importantes, que fazem 

com que a cidade cresça, por mais que a prefeitura 

não consiga fazer sua parte, em que a saúde vai de 

mal a pior e a infraestrutura não alcança o anseio 

mínimo da sociedade. 

 Cariacica hoje é considerada a cidade mais 

suja do Espírito Santo, porque não há um 

atendimento de coleta de lixo, de varrição a contento; 

os problemas na educação, a creche não é de tempo 

integral, Senhora Deputada Eliana, e quando uma 

mãe precisa trabalhar - trabalha o dia inteiro - a 

creche que é de meio expediente, não tem vaga nem 

para meio expediente. O uniforme das crianças 

chegou agora, já terminando o mandato do atual 

prefeito, e o pior, chegou o uniforme com tamanho 

desproporcional àquilo que foi decidido pelos alunos. 

Mas o que vim falar aqui não é sobre coisa 

ruim. A população está vendo o que está acontecendo 

em Cariacica: sujeira, mau atendimento, falta de 

médicos e de medicamentos, a não presença do 

município no serviço que obrigatoriamente devia 

fazer. 

O que quero dizer, Senhor Deputado Amaro 

Neto, é que aqui estamos fazendo a nossa parte, e 

esse resultado está sendo muito legal para Cariacica: 

obras como a rodovia José Sette, que estão em pleno 

andamento.  

Gostaria que você, cidadão, pudesse passar 

lá. Não só quem mora na região de Itacibá, quem 

mora em Nova Brasília, quem mora em Tucum, que 

mora em outra parte do município, conhecesse as 

obras que estamos garantindo, Senhor Presidente 

Ferraço, com o nosso trabalho aqui na Assembleia, 

na parceria com o Governo do Estado. 

A rodovia Leste Oeste também, que anda a 

passos largos. No próximo ano, o governo vai 

entregará para nós a avenida Alice Coutinho, cuja 

ordem de serviço será dada em breve. É uma etapa 

grande, mais de cinquenta milhões de reais. Além da 

pavimentação que vai ligar a rodovia Leste Oeste, 

também tem a canalização do córrego Maria Preta, 

um córrego importante, hoje contaminado, Senhor 

Deputado Doutor Hércules. Quando as chuvas 

acontecem, ele transborda, inunda, prejudica as 

pessoas.  

 Também temos obras estruturantes 

realizadas, como a avenida Beira-Mar de Porto 

Santana; o Kléber Andrade, que, por exemplo, é o 

grande palco das atenções no país, onde grandes 

jogos, celebridades estão passando por lá, levantando 

e erguendo o nome de Cariacica, aumentando assim a 

minha e a sua autoestima, já que somos moradores da 

nossa cidade; o corpo de bombeiros; e o próprio PA 

do trevo, que apesar de mal gerido, de não prestar um 

serviço de qualidade, o dinheiro da construção 

daquele PA foi fruto de muito trabalho nosso para 

que essas obras pudessem chegar a Cariacica. Esse é 

o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa.  

E quero dizer mais uma vez: todo debate aqui 

é salutar. E o que mais importa é estarmos 

conscientes do nosso papel. Agora, no segundo 

semestre, votaremos o orçamento e colocaremos 

recursos nos lugares onde faltam. 

E quero aqui, antecipadamente, pedir. Já pedi 

aos colegas que destinem recursos para Cariacica, 

para que a cidade possa ter, a partir do próximo ano, 

recursos somados ao seu orçamento, e na parceria 

com o Governo do Estado e Governo Federal fazer 

mais e melhor.  

É este o pedido ao Senhores Deputados Dary 

Pagung, Amaro Neto, Sergio Majeski,  líder do 

governo Gildevan Fernandes, Doutor Hércules, 

enfim, a todos os colegas deputados: que coloquem 

emendas parlamentares para o município de 

Cariacica, porque Cariacica merece. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Gildevan 

Fernandes e Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcos Bruno. (Pausa)  

Pediu licença, concedo-a ao Senhor 

Deputado Nunes. (Pausa)  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 
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O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço, cumprimentando V. Ex.ª, 

gostaria de cumprimentar os demais companheiros 

desta Casa, os servidores que dedicam todos os dias 

para que nós possamos fazer o nosso trabalho com 

mais tranquilidade, aqueles que nos acompanham 

pela TV Ales e pelos outros meios de comunicação. 

Bom dia a todos. Espero que este dia seja mais um 

dia em que busquemos honrar o nosso título de 

servidores públicos, atendendo principalmente 

aqueles que mais precisam.  

Hoje de manhã, Senhor Deputado Nunes, vi a 

reportagem sobre o sul do estado, a situação do rio 

que está praticamente morto. E percebemos também 

que no norte do estado, principalmente o rio Cricaré, 

o rio Doce e outros rios já não mais têm água nos 

seus leitos. Percebemos que agora novamente começa 

uma série de reportagens e até mesmo propagandas 

em relação à crise hídrica. Vêm os lamentos, vêm as 

contabilidades de quanto vai ou não perder. Mas, 

quais são as ações realmente práticas que estamos 

percebendo durante esses três anos? 

Nós temos um programa chamado Programa 

Reflorestar, que está encrencado, está amarrado, 

travado. E, se temos tantos problemas com relação à 

crise hídrica, por que esse programa não está sendo 

executado de uma maneira mais ágil? Por que o 

recurso do Reflorestar não está chegando aonde 

precisa chegar? Por que é tão difícil colocar em 

prática aquilo que se anuncia o tempo todo: os 

sistemas de caixas secas, as barragens? 

Estamos percebendo, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que vamos chegar ao final do ano 

novamente com helicóptero voando de um lado para 

o outro, um monte de coisas sendo falada, mas as 

ações práticas, aquelas que realmente dão resultados, 

não serão contempladas e não chegarão aonde 

precisam chegar.  

Será que precisaremos esperar mais um, mais 

dois, mais três anos? Será que vamos esperar a água 

do rio Doce, do rio de Cachoeiro, do rio Cricaré secar 

para depois lamentarmos? É necessário falar menos e 

colocar em prática aquilo que realmente é necessário 

colocar e com urgência, porque depois o lamento será 

muito grande. O lamento será muito grande! 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Gostaria 

de parabenizá-lo e de reforçar suas palavras, com as 

quais concordo plenamente. Lembrando que esta 

semana aprovamos nesta Casa um projeto que 

permite ao Governo usar como quiser parte do 

dinheiro dos fundos, como do Fundágua, por 

exemplo, dinheiro de programas relacionados ao 

Reflorestar. Parece-me que há, propositalmente, um 

enxugamento nesses gastos para depois haver 

superavit e dizerem: Olha, está sobrando dinheiro! E 

então o Governo o usará como quiser.  

Muito Obrigado. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – O 

Governo precisa ser mais ágil. O programa 

Reflorestar, que levou esperança às pessoas, está 

travado e, muitas vezes, se penaliza apenas os 

agricultores. Ora, a água é importante, mas o 

alimento também é importante. Ninguém vive sem 

água, mas ninguém vive sem alimentação.  

É necessário colocar em prática ações mais 

urgentes relacionadas à questão hídrica, da prevenção 

e da reabilitação. E é necessário também preservar 

nossos agricultores de tantas penalidades.  

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur. (Pausa)  

Ausente, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

Declina. 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sandro Locutor.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS - 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; 

assessores; lideranças que nos acompanham pelas 

galerias; amigos telespectadores que nos 

acompanham pela TV Ales, pela TV Educativa e 

pelos demais veículos de comunicação, que nos 

levam até as residências nos mais distintos 

municípios do Espírito Santo, Senhor Presidente, 

primeiramente, gostaria de fazer duas saudações. 

Saúdo de forma especial o ex-diretor do DER, 

Halpher Luiggi, amigo, belíssimo profissional, que 

esteve à frente do Dnit no Espírito Santo, e estava, 

até a última semana, dirigindo o DER do Espírito 

Santo. Competente profissional de carreira do Dnit, 

que assumiu, recentemente, a direção do Dnit 

Nacional, deixando o DER. Mais um capixaba, mais 

uma pessoa de bem do Espírito Santo que desponta 

no cenário nacional dada sua meritocracia, seu 

trabalho competente diante de órgãos que assumiu 

nos últimos anos.  

Desejo ao meu querido Halpher Luiggi, 

grande amigo, uma boa estada retornando a Brasília, 

como brilhante profissional de carreira que é. 

Certamente deixa de contribuir apenas com o Espírito 

Santo e passa a contribuir com o Brasil, numa função 

importante no Dnit Nacional. 

Ato contínuo, gostaria de dar um grande 

abraço ao novo diretor do DER, um brilhante 

profissional, também de carreira no Espírito Santo, 

meu querido amigo, competente, Enio Bergoli. 

Esteve até bem recentemente, no governo anterior, à 
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frente da Secretaria Estadual de Agricultura, num 

trabalho brilhante conduzindo aquela importante 

secretaria e assumiu, recentemente, no lugar de 

Halpher Luiggi, o DER, órgão também de vital 

importância, pulmão das obras do Estado.  

No momento em que se discute a retomada 

de obras paradas, é importante ter uma pessoa que 

conheça o estado do Espírito Santo, que esteja 

arraigada com as lideranças do interior e da Grande 

Vitória, como Enio Bergoli está. Gostaria de lhe 

felicitar, gaúcho, e de lhe desejar muita boa sorte 

nessa nova empreitada! O Governo acerta em colocar 

um valoroso profissional, pessoa competente, num 

órgão vital para a sustentação de um Governo.  

Também gostaria de falar, Senhor Presidente, 

do momento de eleições. Em nosso município de 

Cariacica, temos dois colegas desta Casa candidatos a 

prefeito. Declinei de uma candidatura e estou 

contribuindo com a candidatura do atual prefeito 

visto que precisamos de sequência administrativa. 

Acho que Cariacica precisa de somatório de esforços 

para que possamos alavancar ainda mais.  

Assim como a Senhora Deputada Janete de 

Sá, o Senhor Deputado Da Vitória e tantos outros, 

estamos imbuídos num projeto de continuidade 

administrativa em Cariacica, onde, apesar de estar em 

momento de crise, pelo qual não só o município 

atravessa, mas o Estado e o Brasil, alguns acertos 

foram dados, o que não impede de sugerirmos para 

melhorar. Críticas construtivas, divergências para o 

bem são importantes, por isso, desejo boa sorte.  

A campanha começa a aflorar a partir deste 

mês. Boa sorte aos candidatos em Cariacica. Gostaria 

de dizer que estamos trabalhando com o prefeito 

Juninho para dar sequência administrativa. Muita 

coisa tem para ser feita e estamos irmanados em 

favor daquele importante município. Em breve, já foi 

licitado inclusive por parte do Governo, o espaço da 

terraplanagem, o trabalho de acessibilidade do 

Hospital de Cariacica, que será construído às 

margens da rodovia Leste-Oeste, ali, embaixo de 

minha casa, na grande Castelo Branco, na 

proximidade do bairro Campo Belo, em Bela Vista. 

Felicito o Governo por essa licitação. Em breve 

Cariacica terá um hospital com quatrocentos leitos 

para acomodação de pacientes de toda região 

metropolitana, da região Sul e da 262.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Edson 

Magalhães, Freitas e Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas que se fazem 

presentes em plenário, aos funcionários da Casa, aos 

que nos visitam nas galerias, e aos que nos assistem a 

pela TV Ales.  

Primeiro, gostaria de reforçar as palavras do 

Senhor Deputado Padre Honório, com as quais 

concordo plenamente. Houve muito discurso do ano 

passado para cá sobre o combate à seca no Espírito 

Santo, mas as ações do Governo têm sido irrisórias. 

E, para completar, esta semana, - nós, nós não, 

porque votei contra - foi aprovado nesta Casa um 

projeto de lei que permite ao Governo usar dinheiro 

de fundos para o que ele bem entender. Quer dizer, 

hoje, entre esses fundos está o Fundágua, por 

exemplo, relacionado a essa questão.  

Vimos discursos, discursos, discursos, 

propagandas, mas ações efetivas não vimos, tanto que 

as pessoas estão à mingua. E, agora, a Grande Vitória 

ameaçada de racionamento uma vez que o principal 

reservatório é a represa do rio Bonito, que está, 

segundo consta, com sete por cento de sua 

capacidade.  

Esta semana, no meu primeiro discurso desta 

tribuna, mostrei a propaganda enganosa do Governo 

em relação à Escola Viva e o quanto o Governo tem 

gasto nessas propagandas enquanto a maioria das 

escolas precisa de absolutamente de tudo. Agora, 

para nossa surpresa, olha o que diz o Diário Oficial 

de hoje. O Diário Oficial de hoje, através do Decreto 

n.º 1263, do Governo do Estado, está abrindo a 

Secretaria de Estado de Educação crédito 

suplementar no valor de um milhão, oitocentos e três 

mil, setecentos e noventa e dois reais. 

Imaginem para quê o crédito suplementar? 

Para publicidade! E esse dinheiro, segundo informa o 

Diário Oficial, está sendo remanejado de cursos com 

qualificação e desenvolvimento de oferta de cursos 

profissionalizantes que o governo tem fechado em 

várias escolas como em Jerônimo Monteiro, em 

Alegre, em Ibiraçu - e à mingua está a escola 

Arnulpho Mattos, que fica em Goiabeiras, que 

precisa de assistência para manter seus cursos 

profissionalizantes. 

Entendam bem, principalmente aqueles que 

estão nos ouvindo em casa, para além do que já se 

gasta com publicidade o governo autorizou por meio 

de um decreto que a secretaria de Educação transfira 

um milhão, oitocentos e três mil reais que são 

destinados à qualificação profissional, para 

publicidade! Desde quando publicidade melhora a 

educação ou a vida de alguém? Isso é um absurdo!  

Se pegarmos o orçamento deste ano e 

observarmos quanto o governo está gastando, o que 

já era previsto, três milhões, quinhentos e cinquenta 

mil, mais a suplementação de um milhão e 

oitocentos, da secretaria de Educação, é praticamente 

o valor de todo o PEDDE deste ano destinado ao 

ensino médio ou ao ensino fundamental.  

Isso é um valor maior do que, por exemplo, o 



64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
 

governo gastará com desenvolvimento integrado de 

esporte e cultura em todas as escolas do estado. 

Agora isso entra na cabeça de quem? Se gasta mais 

em publicidade do que investe em questões 

fundamentais nas cercas de quinhentas escolas 

existentes no estado. 

Campanha publicitária pode ter um valor, por 

exemplo, para combater a dengue, uma campanha 

publicitária para reduzir a violência no trânsito. 

Agora, campanha publicitária para fazer propaganda 

de projeto marqueteiro do governo não melhora a 

vida de ninguém, até porque essas escolas não 

existem quase em lugar nenhum. 

É lamentável ver como o dinheiro público é 

utilizado e isso sem contar que tem empenhado este 

ano setenta e três milhões para gastos com 

publicidade em todas as instituições do governo, 

incluindo a Cesan e o Banestes, enquanto no total 

destinado a todas as escolas existem quarenta 

milhões. Isto é se o governo vai realmente, 

efetivamente, usar esse dinheiro.  

Então, lamentamos mais uma vez a forma 

como o dinheiro público é utilizado, principalmente, 

na educação, enquanto as escolas estão ali à míngua, 

enquanto o governo corta dinheiro do PEDDE, e 

esbanja dinheiro em publicidade. 

 

 O Sr. Dary Pagung - (PRP) – Senhor 

Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª como deputado 

está de parabéns por fiscalizar, mas V. Ex.ª também 

sabe muito bem que o governo está gastando não em 

publicidade, e sim em campanhas educativas. A 

maioria... 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - A 

propaganda da Escola Viva é educativa em que 

termo? Explique qual é o papel educativo da 

propaganda da Escola Viva hoje? Não existe! 

Inclusive, essa escola nem existe na maioria dos 

municípios. Venha para a Escola Viva! O menino lá 

de Apiacá, de Mimoso do Sul, de Santa Maria de 

Jetibá, de Santa Leopoldina, de Santa Teresa, vai para 

qual Escola Viva? Nem para isso serve, Senhor 

Deputado Dary Pagung! Não tem desculpa, não! 

(Muito bem!) 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Eu estou permutando a ordem 

de inscrito com o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. O meu número é dezesseis; passo para o vinte 

e sete; o vinte e sete passa para o dezesseis. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD – 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

acompanhando o processo político do estado e 

especialmente o processo político de Vitória, gostaria 

de alertar a população do Espírito Santo e 

especialmente a população de Vitória. 

 Como foi diminuído o prazo da campanha, já 

se começa nos bastidores a surgir movimentos para 

desestabilizar candidatos que estão à frente no 

processo eleitoral. Temos conhecimento de uma 

possível manobra nas eleições de Vitória para 

inviabilizar ou para tentar inviabilizar candidaturas 

que estão no gosto popular e na credibilidade da 

população. 

 Quero alertar, Senhor Presidente, que 

estamos acompanhando isso e, se essa manobra 

voltar a ser manifestada, vamos denunciar ao povo do 

Espírito Santo qual a intenção dessas pessoas que 

sempre se utilizam do tapetão para alcançarem, ou 

para tentarem alcançar o mandato. 

 As eleições precisam ser limpas, as eleições 

precisam ser com base na competência de cada 

candidato. A disputa precisa ser limpa, precisa ser 

objetiva, não pode ser feita com tramoias, com 

segundas intenções, com o objetivo de 

descaracterizar um candidato, para tentar se 

beneficiar. 

 Convocamos a atenção dos meios políticos 

para observarem esse comportamento, que já é 

costumeiro no Espírito Santo, de pessoas se 

prevalecerem de manobras, de denúncias falsas, de 

acusações falsas, de suposições para tentarem 

interferir no processo. 

 O PSD estadual reagirá a esse 

comportamento se ele, por acaso, começar a ser 

engendrado nos bastidores. Vamos assumir o 

compromisso de denunciar publicamente quem está 

fazendo isso e quem está usando essas manobras para 

tentar desqualificar os adversários que estão 

mantendo uma campanha limpa e objetiva, sem tentar 

denegrir nenhuma candidatura. 

 Senhor Deputado Dary Pagung, militamos no 

Norte do Espírito Santo, que também é uma região 

em que já está se acostumando juízes e promotores 

eleitorais interferirem no processo eleitoral. 

 Ontem, falamos aqui que lá em São Gabriel 

da Palha existe um promotor querendo mudar o rumo 

eleitoral na cidade, querendo interferir no processo de 

decisão do povo. E também lá em Guarapari, da 

mesma forma, o promotor quer manipular a opinião 

pública contra uma candidatura, desrespeitando o 

direito da população de escolher quem quer eleger. 

 Não podemos permitir isso, doa a quem doer. 

Se uma autoridade quer respeito, tem que se mostrar 

respeitosa. Um promotor e um juiz de Direito, para 

serem respeitados, não podem ter atitudes partidárias, 

não podem escolher lado. 

 Apresentaremos uma documentação ao 

Tribunal de Justiça exigindo que faça valer sua 

isenção e recomende aos juízes eleitorais não fazerem 

campanha política nos municípios. Da mesma forma, 
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vamos encaminhar aos procuradores de Justiça, 

porque vamos denunciar todos esses casos aqui, no 

TSE, onde for necessário, porque a política é 

exercida pelos políticos. A política é um campo de 

quem se filia e de quem tem coragem de disputar o 

voto popular. 

 Os políticos sofrem durante todos os seus 

mandatos ações de amedrontamento, de denúncias 

falsas e de ameaças no exercício dos seus mandatos. 

E agora também começaram a enfrentar interferência 

de Ministério Público e de juiz de Direito Eleitoral 

nas campanhas dos municípios. 

 Prometemos aqui que vamos denunciar e 

falar o nome. Lá no Norte, em Barra de São 

Francisco e em Água Doce do Norte, já falei o nome 

do juiz eleitoral Edmilson Rosindo, que fica 

interferindo a favor dos bandidos daquela comarca 

em que está como juiz eleitoral. Estamos vigiando e 

fotografando os passos dele lá. Acho que temos que 

fazer isso para poder não só os políticos ficarem na 

berlinda sendo acusados por aqueles que não têm 

moral para acusar, porque eles participam  de 

processos e de atitudes piores do que de muitas 

pessoas que buscam fazer a eleição através do 

processo de corrupção. (Muito bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. (Pausa)  

 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Amaro Neto. 

 

 O SR. AMARO NETO - (SD – Sem revisão 

do orador) – Senhora Presidente Luzia Toledo, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, quem nos acompanha das 

galerias e também quem nos acompanha pela TV 

Ales, bom dia. 

 O Senhor Deputado Doutor Hércules, na 

semana passada, abordou um tema interessante para 

falarmos de energia renovável. E na mesma época em 

que o Senhor Deputado Doutor Hercules falava aqui 

sobre a questão da iluminação fotovoltaica, eu vi um 

exemplo muito interessante que aconteceu em São 

Paulo e é um exemplo importante para os colegas que 

disputarão as eleições municipais e para quem nos 

acompanha nos setenta e oito municípios de nosso 

estado ou nos municípios onde a TV Ales alcança a 

sua transmissão. É um exemplo em Rio Claro, São 

Paulo, em que aquele município conseguiu, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, fazer uma avenida só 

com iluminação pública gerada por energia solar; um 

quilômetro e duzentos metros de uma avenida apenas 

com energia solar na iluminação pública. Achei 

muito importante abordar esse tema porque temos 

aqui n exemplos pelo Brasil afora, exemplos 

importantes de energia renovável e pouco é discutido 

em nosso estado, pouco é discutido. Tivemos alguns 

projetos importantes em casas populares com geração 

de energia solar, mas ainda temos muitos impostos, 

temos muitos entraves para que possamos deslanchar 

com essa questão.  

O mesmo acontece com a energia eólica, 

através dos ventos. Verifiquei um estudo que já foi 

feito pelo governo do Estado em que temos regiões 

do Espírito Santo, a partir de Aracruz até São Mateus, 

que teríamos condições de trabalhar com a questão da 

energia eólica há muito tempo, e pouco foi investido, 

talvez, por questão de não se buscar parceiros na 

iniciativa privada e até mesmo pessoas que pudessem 

trabalhar um pouco mais quanto a esse tema. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que também fala sobre o tema 

sempre e apresentou projetos. 

 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) – Obrigado, 

Senhor Deputado, pelo aparte e falarei rapidamente.  

Estamos com um projeto antes do projeto que 

o Senhor Deputado Doutor Hércules apresentou, que 

foi o pessoal do Grupo Pró-Energia Solar que trouxe 

praticamente pronto, estamos com um projeto 

tramitando aqui desde o ano passado a respeito de 

micro e mini geração de energia. Agora, há um 

problema no Espírito Santo, como V. Ex.ª bem disse, 

pois há um mapeamento perfeito sobre a energia 

eólica e, hoje, vinte estados assinaram o convênio do 

Confaz que incentiva a geração de energia limpa, mas 

o Governo do Estado continua sendo reticente em 

assinar esse acordo que seria um passo imenso para 

podermos incentivar e dar progresso a isso. Obrigado. 

 

 O SR. AMARO NETO - (SD) – É 

importante, Senhor Deputado Sergio Majeski, a fala 

de V. Ex.ª porque deveríamos realmente conversar 

com o Líder do Governo e com o novo chefe da Casa 

Civil, senhor José Carlos da Fonseca, para termos um 

diálogo ainda mais amplo para que o Estado pudesse 

assinar. Já verifiquei essa questão dos nossos estudos 

de energia renovável e realmente falta, por parte do 

governo do Estado, essa assinatura.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Senhor Deputado Amaro 

Neto, primeiro parabenizo  V. Ex.ª pela fala.  Mas 

quero dizer que nós também já apresentamos não só o 

projeto, mas já fizemos reunião com todo o entorno, 

principalmente com o secretário José Eduardo Faria 

de Azevedo, que esteve presente com toda a estrutura 

da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a 

senhora Ana Paula Vescovi, quando ainda era 

secretária, e já pedimos outra audiência agora com o 

senhor Paulo Roberto, que é o atual secretário da 

Fazenda com todo esse entorno.  Na verdade, isso é 

tão importante porque ganha a Casa, não ganham os 

Senhores Deputados Sergio Majeski, Luzia Toledo, 

Amaro Neto e Doutor Hércules. Mas quem ganha, na 

verdade, é o povo do Espírito Santo. Já fizemos umas 

oito reuniões e agora faremos uma com o senhor 

Paulo Roberto, mas com esse entorno do 

desenvolvimento que é o Secretário José Eduardo. 
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 O SR. AMARO NETO – (SD) – Obrigado, 

Senhora Presidente. 

 Eu levanto a discussão não só nesta Casa, 

mas também com os colegas candidatos a prefeito 

nas próximas eleições. Se Rio Claro, em São Paulo, 

conseguiu executar esse trabalho tão perfeitamente ao 

custo de duzentos mil reais, sendo que para colocar a 

iluminação pública normal de energia elétrica seria 

com oitenta mil reais. Teve um gasto um pouco 

elevado, mas em contrapartida terá uma energia 

renovável. Obrigado, Senhora Presidente. (Muito 

bem!)  
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Dary Pagung. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidente, 

Deputada Luzia Toledo, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, agradeço ao querido Senhor 

Deputado Amaro Neto a lembrança sobre a questão 

da energia limpa que pode ser por meio de fotocélula, 

por meio das placas para captação de energia; pode 

ser por meio do vento, a eólica, e pode ser, além de 

você captar para o seu consumo próprio, você pode 

usá-la para fazer a fotovoltaica que é diferente. Tem 

gente falando coisa que não está entendendo muito 

bem. Mas é muito bom discutirmos isso, haja vista 

que o Presidente Theodorico Ferraço, quando eu fiz a 

indicação para fazer a captação de água para reuso e 

na outra indicação para que a Assembleia Legislativa 

instale aqui a energia fotovoltaica, tem gente que não 

sabe que o entrave que está pegando, às vezes, para 

esse tipo de energia é que o governo não quer abrir 

mão do ICMS. Quando você produz a energia e 

vende para a EDP Escelsa, tem a incidência de 

ICMS. Isso é penalizar o produtor de energia. O 

investimento inicial é caro e, infelizmente, ninguém 

quer ajudar: nem o governo estadual, nem o federal e 

nem o municipal, ninguém quer incentivar essa 

energia. 

Estamos vendo hoje esse absurdo com 

relação à água e à seca. Existe muita gente falando 

em água, mas vamos ao Rio Jucu descer esse rio e 

neste ano não pudemos descê-lo. O Eduardo Pignaton 

faz esse movimento todo ano, há mais de vinte e seis 

anos, ou seja, no dia 22 de março, Dia Mundial das 

Águas, é feito esse trabalho.  

Vamos falar também igual ao senhor Paulo 

Ruy falando na Comissão de Infraestrutura, inclusive 

já pedi, requeri ao nosso querido Presidente, Senhor 

Deputado Edson Magalhães, que está aqui sentado, 

também uma audiência pública chamando todas as 

faculdades, especialmente as de engenharia, para 

discutirem essa questão da energia limpa. Já temos 

autorização da nossa Comissão de fazer um 

chamamento grande para discutir essa questão.  

O nosso Presidente, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, já colocou o serviço de 

engenharia da Assembleia Legislativa à nossa 

disposição, já discutimos isso na Casa e faremos um 

grande trabalho, naturalmente na Comissão de 

Infraestrutura, presidida tão bem pelo meu querido 

Senhor Deputado Edson Magalhães. Então, é bom 

que discutamos isso mesmo. 

 Queria lembrar-lhes e aproveitar a 

oportunidade para um apelo aos Senhores Deputados, 

meus pares, que não saiam, que fiquem em Plenário, 

pois hoje, no Grande Expediente, a tribuna será usada 

pela Acacci – Associação Capixaba Contra o Câncer 

Infantil. A diretoria da Acacci já está presente e é 

preciso que todos conheçam esse trabalho 

maravilhoso que a Marizilda  dos Santos Vairo e toda 

sua equipe vêm oferecendo para as crianças com 

câncer do nosso Estado e de fora dele, porque ali a 

doença não tem domicílio, não tem endereço e a 

Acacci abriga essas crianças e essas mães. É uma 

coisa maravilhosa. Já pedi, já fiz apelo aos Senhores 

Deputados para irem à Acacci e levar roupa, sapato, 

cinto, bolsa usada para serem usadas no bazar. 

Canso de falar nesta Casa, Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, que chega à Acacci uma 

criança de cinco, seis anos com câncer. Uma criança 

com câncer desestabiliza não somente as pessoas de 

casa, mas a família e alguns vizinhos, que ficam 

penalizados. A mãe chega à Acacci com uma criança 

com câncer e outra de colo, que ainda é  

amamentada, e lá tem o leito para a criança que fará o 

tratamento no Hospital Infantil, tem uma cama para a 

mãe e tem um bercinho para essa criança que está 

sendo amamentada. Olha o trabalho maravilho e que 

infelizmente poucos políticos conhecem. Poucos 

políticos mesmo conhecem a Acacci! Fazem 

discurso, falam, falam, mas não vão ver a Acacci.  

Hoje a Acacci fará uso da tribuna e peço aos 

colegas que permaneçam em Plenário e deem um 

pouquinho de atenção a essas pessoas que tanto 

trabalham, sem nenhuma remuneração, para esse 

povo que precisa da nossa ajuda. (Muito bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto.  

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Senhora Presidenta Luzia Toledo, não 

assomarei à tribuna, mas gostaria de dizer que 

comungo das mesmas palavras do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que é médico e que está realmente 

preocupado com essa situação que aflige não somente 
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o Estado do Espírito Santo, mas todo o País, em 

relação à área da saúde.  

No município de Vila Velha, Senhor 

Deputado, temos o rio Jucu, e pela quarta ou quinta 

vez em um ano já tivemos que abrir sua foz, onde o 

rio deságua, na Barra do Jucu, onde V. Ex.ª tem um 

relacionamento excelente, para a água no mar não 

adentrar pelo rio. Isso faz com que o povo do Estado 

do Espírito Santo tenha que ficar alerta com a 

situação do meio ambiente e das águas, porque não 

está chovendo no Estado, não está chovendo na nossa 

região e precisamos realmente economizar a água, 

porque já está previsto para outubro, novembro e 

dezembro um período de escassez muito grande no 

Estado do Espírito Santo. Já estamos falando na 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente há algum 

tempo que precisamos economizar água porque em 

outubro, novembro e dezembro será uma época muito 

crítica no Estado do Espírito Santo.  

  

  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Muito obrigada, Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Edson Magalhães.   

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD - 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

capixabas que nos assistem através da TV Ales, povo 

de Guarapari, bom dia!  

 Na segunda-feira, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, fizemos uma reunião da Comissão de 

Infraestrutura com a participação dos Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos e 

Padre Honório. Discutimos a questão do Transcol em 

Guarapari, porque havia um boato em Guarapari de 

que o Transcol acabaria.  

Esse período eleitoral é um período em que 

as pessoas fogem um pouco da realidade e levam 

para o campo da maldade.  

Fizemos um debate muito rico, com a 

participação do secretário de Transportes e Obras 

Públicas, Paulo Ruy Carnelli, com representante do 

DER, com representante da Sedurb e GV-Bus. E aqui 

ficou acordado com o secretário, na sua fala, que o 

Transcol de Vila Velha a Setiba permanece. E é tão 

verdade que, hoje, o jornal A Tribuna traz uma 

matéria nesse sentido, dando um caráter especial à 

nossa reunião, realizada na segunda-feira. 

 O secretário Paulo Ruy ficou também de 

conversar com o município a respeito das paradas dos 

ônibus intermunicipais na cidade, porque também, 

neste período eleitoral, querem, a todo o momento, 

colocar a culpa em A ou B. Esse momento é de 

reflexão, não é um momento para se fazer 

politicagem; é um momento de falar a verdade, e a 

verdade tem que ser dita.  Portanto, me dirijo 

ao povo de Guarapari, dizendo que estou muito feliz 

com a decisão da Comissão de Infraestrutura, 

presidida por este Deputado. Também parabenizo o 

Governo do Estado na pessoa do secretário Paulo 

Ruy pela permanência do Transcol em Guarapari. 

 Era isso o que tinha para dizer. Serei muito 

breve para que a Senhora Deputada Eliana Dadalto 

faça uso da palavra, com quem gostaria que V. Ex.ª 

fosse benevolente, dando-lhe o direito de discursar os 

cinco minutos. 

 Muito obrigado, bom dia a todos. (Muito 

bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC – Sem 

revisão da oradora) – Senhora Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, bom dia a todos. 

 Agradeço ao nosso Senhor Deputado Edson 

Magalhães, um amigão, colega de fato na 

Assembleia, que faz um trabalho excelente como 

Parlamentar e de quem sabemos da competência 

como administrador. Obrigada pela oportunidade.  

Cumprimento, também, os estudantes que 

estão chegando à galeria, um abraço a todos, e nossa 

Presidente da Mesa, Senhora Deputado Luzia Toledo. 

 Senhoras Deputadas Luzia Toledo, Eliana 

Dadalto, Raquel Lessa e Janete de Sá, somos quatro 

deputadas nesta Assembleia que lutamos muito pelas 

políticas públicas, principalmente as voltadas para a 

mulher. 

 Recordo-me bem que, em 2013, várias vezes 

compareci aos fóruns em Vitória, com a participação 

da Senhora Deputada Luzia Toledo, sempre como 

proponente. Discutíamos muito as questões da 

violência doméstica, principalmente a violência 

contra a mulher. Lutamos muito, Senhora Deputada, 

e graças a Deus tivemos grandes avanços. Ainda 

precisamos avançar muito, mas tivemos grandes 

avanços principalmente em Linhares. Na época 

lembro-me de que conseguimos levar para Linhares a 

Vara Especial da Violência Doméstica. A doutora 

Hermínia Azoury deu todo apoio a Linhares também, 

a quem especialmente quero agradecer.   

Há pouco tempo fiquei sabendo que não está 

mais funcionando, que foi extinta a Vara Especial da 

Violência Doméstica, um local especial para atender 

esse público, perto da rodoviária de Linhares e que 

agora voltou para o Fórum. 

 Vejo que precisamos resgatar isso, é uma 

causa especial, não podemos deixar que os 

atendimentos nessa especialidade caiam nos  nossos 

municípios. Linhares precisa desse atendimento 

porque lá impera a cultura do machismo. Precisamos 

resgatar, precisamos de conselhos. O Conselho da 

Mulher não funciona em Linhares e precisa 

funcionar. Precisamos botar para funcionar esse 

Conselho, que só está no papel. 

 Essa é a minha luta como Parlamentar. 
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Precisamos lutar muito pelas questões sociais. 

Estamos vendo a valorização da mulher, que precisa 

ser valorizada em todas as áreas, não só na política, 

mas também na família. Seu companheiro tem que 

valorizá-la, tem que ouvir e tem que dar valor 

especial a essa mulher ao seu lado, sua companheira 

de luta.  Por isso fica meu apelo, para que possamos 

eliminar de vez essa cultura machista no nosso 

Estado do Espírito Santo.  

Vejo o empenho de nós, deputadas, que 

fazemos a diferença na Assembleia Legislativa. 

Participamos, por exemplo, de três ou mais 

comissões. O trabalho que a mulher tem como 

deputada nesta Casa, não desprezando os senhores 

deputados, é de empenho. Por isso há uma diferença.  

Seria importante que no futuro possamos ter 

no Parlamento, esta sempre foi minha luta, a 

igualdade de direitos, como a igualdade também de 

participar da cadeira parlamentar. Por isso venho 

dizer a toda a população do Estado do Espírito Santo: 

vamos valorizar a mulher. A mulher precisa ser 

valorizada.  

Ontem tivemos aprovado o Projeto de Lei n.º 

252/2016, oriundo do Governo do Estado, que institui 

o Programa Estadual Patrulha da Família – Maria da 

Penha. Um programa que atenderá especialmente 

com essa patrulha, dando garantia para nós, 

mulheres.  

Muito obrigada.  

Que tenhamos uma semana, aliás, mais um 

prolongar da semana de bênçãos. Um abraço a todos. 

(Muito bem!)  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

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

verificação de quorum para efeito de votação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - É regimental.  

Antes, porém, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, temos o requerimento do Senhor Deputado 

Doutor Hércules para uma fala, agora, da Acacci. 

Registro a presença dos alunos da escola 

EMEF Ananias Custódio, de São Domingos do 

Norte, 6.º e 7.º anos, que estão nos visitando. São 

quarenta alunos, acompanhados da professora Eglieni 

Trevezani e da diretora Carmem Schneider da Silva. 

Estamos em uma sessão ordinária, a qual às 

quartas-feiras acontece a partir das 9h. 

Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhora Presidente, pela ordem! Antes de passar para 

a Ordem do Dia, quero fazer um apelo a todos os 

Senhores Deputados, pois estamos com 

representantes da Associação Capixaba de Combate 

ao Câncer Infantil – Acacci, ali fora e precisamos 

ouvi-los. E peço ao Senhor Deputado Sergio Majeski 

que possa, por gentileza, retire o seu requerimento de 

verificação de quorum.   

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Primeiro, gostaria 

de cumprimentar a escola de São Domingos do 

Norte, que visitei ano passado e onde fui muito bem 

recebido. Sejam muito bem-vindos. Pretendo retornar 

em breve para nova visita. 

Parabéns aos professores pela iniciativa de 

estarem aqui presentes.   

Senhora Presidente, V. Ex.ª disse que a 

pessoa falará agora, não é? Isso não é previsto no 

regimento, porque agora é a hora da Ordem do Dia. 

Então, a sequencia da sessão deve ser obedecida. Ou 

estou errado?  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Mas foi aprovada, pelo Plenário, a vinda 

da Acacci.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhora 

Presidenta, pela ordem!   

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – Foi 

aprovada a vinda, sim.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Foi aprovada no dia dezessete. É 

porque...   

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – Mas 

não para alterar a ordem da sessão. Isso não foi 

aprovado não.    

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Senhor Deputado Sergio Majeski, já fiz 

várias vezes esse requerimento também. Quando tem 

um assunto que é muito importante para a sociedade, 

um de nós pode fazer esse requerimento. O Senhor 

Deputado Doutor Hércules o fez e foi aprovado, dia 

dezessete.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

Olha só, para uma pessoa de fora ocupar a tribuna, 

temos a primeira segunda-feira de cada mês, ou o 

primeiro dia de cada mês. Eu sei. Eu entendo que 

existe isso. Agora, não existe no regimento mudar a 

ordem da sessão. Isso não. Isso é outra coisa. Isso que 

V. Ex.ª está falando, entendo. Existe essa 

possibilidade. Agora, mudar a ordem da sessão, não. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhora 

Presidente, pela ordem! Só para esclarecer, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, concordo plenamente com 

V. Ex.ª e por isso apresentei um projeto de resolução 

para o qual pedi, inclusive, urgência. Deve entrar em 

pauta na semana que vem, para que ao votarmos um 

requerimento como esse, o voto seja nominal, porque 

podemos decidir se queremos mudar a ordem da 



Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 69 
 

nossa reunião ordinária ou não. Decidiremos, mas 

sem o afobamento da votação: Os Senhores 

Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. 

Aí, as pessoas terão consciência e não votarão 

atabalhoadamente e, muitas vezes, sem saber no que 

estão votando. Nesse sentido, fiz o requerimento para 

que a votação seja nominal. 

 No caso do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, apesar de ser um assunto de grande 

interesse popular, também deve passar por esse 

critério. Mas, esse critério ainda não está em vigor. O 

requerimento de S. Ex.ª foi aprovado em Plenário e 

por isso S. Ex.ª tem direito a essa prerrogativa. 

Afinal, nós a aprovamos. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 
Senhora Presidente, pela ordem! Com base no art. 

140 do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª palavra 

para formular questão de ordem. 

Está havendo uma confusão muito grande 

porque não pedi nada disso. Não requeri para inverter 

nada. Se o Deputado puder... 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) –   Por gentileza, vamos ouvir o Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 

Só queria esclarecer que não requeri nada de 

inversão, de preferência, para abandonar a Ordem do 

Dia. Nada disso. Para a Ordem do Dia não foi nada 

requerido. Estão deixando V. Ex.ª com a cabeça meio 

doida. O que pedi aos Senhores Deputados foi que 

marcassem presença para a sessão não cair e 

continuasse a Ordem do Dia, no seu curso. Aí, 

Senhor Deputado Sergio Majeski, até o momento não 

tinha quorum para votação... 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Senhor Deputado Doutor Hércules, 

seguiremos a Ordem do Dia. 

 Atenderei, agora, o requerimento do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, de verificação de quorum 

para votação.  

  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 

Foi o apelo que fiz, Excelência, para que marcassem 

a presença para a sessão não cair, em favor da 

representante da Accaci, que está esperando fora do 

plenário. (Pausa) 

Assim, peço aos Senhores Deputados que 

estão no cafezinho que venham marcar presença, por 

gentileza, em respeito a representante da Acacci, que 

está aqui do lado de fora.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Perfeitamente. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos, para 

efeito de verificação de quorum para votação. 

(Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Dary 

Pagung, Edson Magalhães, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Marcelo Santos, 

Nunes, Padre Honório e Sandro 

Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Gildevan Fernandes, Janete de Sá, 

Luzia Toledo, Raquel Lessa, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Registraram presença onze Senhores 

Deputados.  

 Há quorum para manutenção da sessão, mas 

não há quorum para votação. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhora 

Presidente, pela ordem! As comissões não 

funcionam?  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Não, porque não há quorum. 

 Não havendo quorum para votação. Nos 

termos do art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, 

ficam sobrestadas as demais proposições da pauta. 

 Passa-se à fase do Grande Expediente. 

Conforme previsto no art. 112, do Regimento 

Interno, o restante da presente sessão será destinado 

para que a doutora Gláucia Perini Zouain Figueiredo, 

em substituição à senhora Marizilda dos Santos 

Vairo, explane sobre a abertura da campanha 

Setembro Dourado, que visa conscientizar a 

população para a importância do diagnóstico precoce 

do câncer em crianças e adolescentes, conforme 

requerimento do Senhor Deputado Doutor Hércules, 

aprovado em plenário no dia 17 de agosto de 2016. 

 Autorizo a entrada dos convidados neste 

momento e, ao mesmo tempo, informo ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules e aos demais Senhores 

Deputados que conheço bem a Acacci. Várias vezes 

estivemos presentes naquela instituição não somente 

em visita, mas também nos momentos em que a 

Acacci faz seus movimentos sociais, mas não poderei 

ficar para ouvir a palestra porque tenho outra agenda. 

 Informo à Acacci que tenho o maior respeito 

pelo trabalho de todos os nossos voluntários. É um 

trabalho maravilhoso, que conheço de perto. Com 
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certeza, esta Casa tem o maior prazer em recebê-los. 

É um requerimento feito pelo Senhor Deputado 

Doutor Hércules. Infelizmente não poderei 

permanecer porque tenho uma audiência com um 

secretário e não consegui desmarcar.  

 Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, proponente desta palestra 

da Acacci.  

Sejam todos muito bem-vindos, com todo 

nosso respeito e consideração. Conheço bem e fico 

muito feliz de esta Casa estar recebendo todos vocês. 

O voluntariado no mundo inteiro é muito bem 

recebido e muito aplaudido porque é um trabalho 

espetacular, feito não somente na Acacci, mas em 

todas as demais instituições.  

Concedo a palavra à doutora Gláucia Perini 

Zouain Figueiredo. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

  A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – (Sem revisão da oradora) – Em 

nome da Acacci e de todas as crianças e adolescentes 

do Espírito Santo e adjacências, acompanhadas e que 

virão a ser acompanhadas na luta contra o câncer no 

Estado do Espírito Santo, agradeço o convite feito 

pelo Senhor Deputado Doutor Hércules de nos 

conceder esta inestimável oportunidade de divulgar o 

significado do Setembro Dourado. 

 Quero agradecer também a presença dos 

senhores neste dia em que todas as atenções estão 

voltadas para este momento político pelo qual 

estamos passando no país.  

 Em toda criança com câncer existe um adulto 

com grande chance de viver. Com esse lema, o 

Setembro Dourado visa a conscientizar a população 

sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer 

em crianças e adolescentes.  

 A campanha nacional Setembro Dourado 

quer chamar a atenção de todos, profissionais de 

saúde, pais, comunidade e também do poder público, 

para a necessidade do diagnóstico precoce, quando as 

chances de cura ainda são maiores.  

 A Confederação Nacional das Instituições de 

Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com 

Câncer no Brasil (Coniacc) e suas instituições 

filiadas, incluindo a Acacci, ancoradas por uma visão 

de futuro e reconhecendo a responsabilidade de sua 

liderança em proporcionar melhor qualidade de vida 

e dignidade, minimizando a dor e o sofrimento das 

crianças e adolescentes em tratamento do câncer, 

abre essa campanha. 

 Atrelado ao diagnóstico precoce, que é o foco 

da campanha Setembro Dourado, não podemos 

deixar de pensar em todas as outras fases pelas quais 

passam as crianças e adolescentes acometidos por 

essa doença.  

 Qual a importância do diagnóstico precoce? 

Para responder essa pergunta, preciso falar um pouco 

sobre o câncer em crianças e adolescentes. Tentarei 

falar rapidamente. É considerado infantil até quatorze 

anos de idade e adolescente acima disso, com idade 

limite em torno de dezenove, vinte e vinte e um anos.   

Para diferenciar um pouco o câncer infantil 

do câncer de adulto, quero chamar a atenção para o 

seguinte: enquanto fazemos prevenção no câncer de 

adulto, sabemos que existem vários fatores 

ambientais relacionados com o aparecimento do 

câncer no adulto. Na criança não é assim. Na criança 

precisamos fazer o diagnóstico precocemente, e com 

isso atingir maiores chances de cura. Existe outra 

característica no câncer da criança e do adolescente, 

que é a velocidade do crescimento do tumor. A 

velocidade é bem mais alta do que no adulto, e isso 

leva a uma necessidade do diagnóstico o mais cedo 

possível e início do tratamento o mais rápido 

possível.  

No Brasil, quando consideramos todas as 

pessoas acometidas pelo câncer, em torno de três por 

cento dessas pessoas estão abaixo de dezenove anos 

de idade. A incidência do câncer no Brasil é em torno 

de doze mil e seiscentos casos por ano. No estado do 

Espírito Santo, essa estimativa é em torno de 

duzentos e trinta casos, sendo que menos de 

cinquenta por cento chegam ao centro de referência 

público. É uma estimativa do Instituto Nacional do 

Câncer, de 2016.  

Apesar de serem poucos casos, duzentos e 

trinta casos no estado, temos que levar em conta que 

acaba adquirindo uma importância epidemiológica 

porque o câncer é a segunda causa de mortalidade 

nessa faixa etária, nas crianças de um até dezenove 

anos de idade. Em primeiro lugar vêm os acidentes, e 

isso é assim em todos os lugares do mundo. Em 

segundo lugar como causa de mortalidade em pessoas 

de um até dezenove anos vem o câncer. É uma 

doença que tem uma importância muito grande, 

epidemiologicamente.  

Em relação à sobrevida do câncer, para 

conceituar a sobrevida, estatisticamente é quantas 

pessoas estão vivas cinco anos depois de ter o 

diagnóstico. Então, quando falamos em sobrevida de 

oitenta por cento, significa que ao final de cinco anos 

depois do diagnóstico, oitenta por cento das pessoas 

estarão vivas, e em crianças tratadas de câncer, 

podemos considerar isso cura.  

Só que quando falamos em cura, temos que 

pensar na qualidade de vida que essas pessoas terão. 

Não é pura e simplesmente eliminar a doença. Temos 

que ver o que aquela doença e o seu tratamento 

fizeram para o futuro dessa criança e temos que 

prevenir, o máximo possível, as sequelas que podem 

ficar.  

Eu trouxe alguns números acerca da 

sobrevida do mundo. Na Europa – o Eurocare é um 

serviço que faz a estatística do câncer nos países da 

Europa – na década de oitenta, a sobrevida do câncer, 

em crianças abaixo de quinze anos, era em torno de 

sessenta e cinco por cento. Depois avançou, e no ano 
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de 2000, 2002, estudos mostraram que a sobrevida 

era acima de oitenta por cento. Então, melhorou 

bastante.  

Nos Estados Unidos, na década de setenta, 

era um pouco acima de sessenta por cento, e agora já 

chega a acima de oitenta por cento.  

Na Índia, para compararmos, pois é um país 

de terceiro mundo, é em torno de quarenta por cento.  

E no Brasil, como é isso? No Brasil, não 

temos muita estatística. Encontramos pouca literatura 

que fala sobre isso, mas quero chamar a atenção para 

onde estamos. A nossa sobrevida é de cinquenta e 

nove por cento no Hospital Infantil. Foi um estudo 

que acabou em 2012, em crianças que chegaram de 

2000 até 2004. Tiveram uma sobrevida de cinquenta 

e nove por cento. Para o Brasil, está bom demais, 

porque vemos que o Inca publicou que quarenta e 

sete por cento é a sobrevida de crianças com câncer 

no Brasil. No Hospital Infantil, a nossa sobrevida é 

em torno de cinquenta e nove por cento. Se 

compararmos com estatísticas de países de primeiro 

mundo, veremos que estamos onde os Estados 

Unidos estavam na década de setenta. Então, 

precisamos fazer algo para mudar isso.  

Já vimos que o câncer infantojuvenil é uma 

doença com alto potencial de cura e que nos países 

onde a coisa é feita direito conseguimos mais de 

oitenta por cento de sobrevida para essas crianças.  

Estudos mostram, então, que o que leva ao 

desfecho ruim é o atraso no diagnóstico e tratamentos 

inadequados. Não basta só dar o diagnóstico. Tem 

que dar o diagnóstico, tem que ser precoce e tem que 

começar o mais rápido possível o tratamento. Outra 

coisa é a baixa inclusão dos pacientes em protocolos 

de pesquisa e problemas sociais, que contribuem para 

o aumento da mortalidade. O que faremos para 

aumentar a sobrevida? 

Este slide mostra uma sequência de eventos 

do desenrolar de um câncer. Em primeiro lugar há o 

início biológico. Como falei, não conseguimos fazer 

prevenção do câncer na criança e no adolescente. No 

adulto sim, mas na criança não. Óbvio que 

precisamos educar nossas crianças também para que 

evitem o câncer de adulto. O que temos que enfatizar 

na criança e no adolescente é o diagnóstico precoce, é 

a detecção de sinais e de sintomas clínicos nas fases 

iniciais da doença, quando a carga da doença ainda é 

pequena e conseguimos melhores resultados no 

tratamento.  

Sem dúvida nenhuma, seguindo adiante, 

depois do diagnóstico temos que oferecer um 

tratamento ideal, cuidados paliativos àquelas crianças 

que não tiverem chance de cura e acompanhar a pós-

cura até a vida adulta dessas pessoas. 

Há um problema. Os sinais e sintomas do 

câncer na criança e no adolescente são imprecisos, 

são confundidos com doenças muito mais comuns 

nessa faixa etária. Então, o pediatra não pensará em 

câncer na primeira vez que examinar a criança, na 

maioria das vezes. Assim, orientamos as famílias que 

insistam, que levem as crianças ao médico 

novamente. Geralmente os sinais e sintomas vêm em 

conjunto e são progressivos.  

Voltando àquela sequência de eventos, 

precisamos enfatizar a necessidade do diagnóstico 

precoce e temos que ver quais os atores envolvidos 

no diagnóstico precoce. São os pais, a comunidade, o 

sistema de saúde e a sociedade civil. 

Este slide mostra um estudo feito no Chile 

que mostra claramente o que acontece quando as 

crianças chegam em estágios mais avançados. A 

sobrevida cai demais. Um sarcoma de partes moles, 

quando chega em estados iniciais, tem mais de 

oitenta por cento de sobrevida, ao passo de quando 

chega avançado cai bastante. Assim é em todas as 

outras doenças. 

Em relação à maneira como essas crianças 

chegam aos serviços, como falei, no Brasil há poucos 

estudos, temos pouca literatura para ter esses dados 

mais consistentes, mas dois estudos no Brasil 

mostraram que cinquenta por cento das crianças que 

chegaram àquele serviço já estavam com a doença 

avançada. No Hospital Infantil, no estudo que 

fizemos, sessenta e seis por cento chegaram com 

doença avançada. Então, precisamos fazer alguma 

coisa para que essas crianças cheguem mais 

rapidamente ao hospital. 

Este slide mostra outro estudo feito, que mais 

uma vez enfatizou a necessidade de diagnóstico 

precoce e de um tratamento efetivo para que essas 

crianças tivessem menor morbidade, menos sequelas 

ao longo da vida toda, e menor mortalidade, uma 

sobrevida melhor. Em alguns pontos conseguimos 

atuar, por exemplo, na extensão da doença. Na 

extensão da doença atuaremos como? Atuaremos na 

educação das pessoas, na educação do atendimento 

primário para que essas crianças cheguem o mais 

rápido possível ao hospital. Depois, assim que as 

crianças chegarem, precisaremos oferecer as 

melhores condições de tratamento. 

Em relação a programas para diagnóstico 

precoce, há alguns anos a Acacci, com a ajuda do 

Instituto Ronald McDonald, fez um projeto e saímos 

capacitando o pessoal da Saúde da Família para o 

diagnóstico precoce. Infelizmente esse projeto foi 

abortado porque não tivemos condições de seguir em 

frente. Mas é um projeto lindo, que deveria sim ser 

reativado. 

 O cuidado depende de várias coisas. Não se 

trata câncer de criança só com quimioterapia. 

Precisamos de muita coisa. Precisamos de um 

Unacon, precisamos de apoio social. Como Doutor 

Hércules falou, ele já visitou a Acacci e viu o apoio 

social que essas pessoas recebem. Mas queria fazer 

um convite a todos os deputados. A Acacci é linda, 

mas a Acacci não basta. Vocês precisam visitar o 

Hospital Infantil. O Hospital Infantil é uma realidade 

completamente diferente da Acacci. É no Hospital 

Infantil que vocês precisam atuar, e é pelo Hospital 
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Infantil, por melhores condições de tratamento dessas 

crianças que peço ajuda dos senhores. (Pausa) 

  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Doutora Gláucia, enquanto 

a senhora se recupera um pouco da emoção, quero 

agradecer a presença dos Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos, Amaro Neto, Hudson Leal e 

Doutor Rafael Favatto, que é médico também; temos 

pelo menos três médicos, e os outros que não são 

médicos, mas também estão muito interessados nessa 

questão. O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos tem 

sido um baluarte na defesa do direito das pessoas, e o 

Senhor Deputado Amaro Neto também, nem se fala, 

até quando ainda podia, desenvolvia no seu programa 

de televisão a luta por uma saúde pública melhor. 

A senhora falou sobre o Hospital Infantil 

Nossa Senhora da Glória. Fui diretor lá por dois anos, 

em 1980 e 1981. Conheço bem, senhor Nélio, nosso 

diretor, meu amigo, inclusive estamos com um 

sonho, não é Marizilda? Pedi ao senhor governador 

diretamente, e também ao secretário de Saúde, que o 

antigo Hospital Jesus Menino, para quem não sabe, 

quando você sobe a ladeira Mary Ubirajara, à direita 

ali funcionou o Hospital Infantil durante muitos anos, 

e está fechado. E o sonho da Acacci hoje, é que ali se 

transforme o Hospital Infantil para câncer de criança, 

ou então transferir a administração do Hospital 

Infantil Nossa da Glória para ali e ampliar as 

enfermarias, com atenção melhor para as crianças 

com câncer. Também já fizemos esse pedido ao 

governador e estamos nessa luta. 

Lembro também, enquanto a senhora se 

recupera melhor, sobre o bazar da Acacci. Já fiz 

vários apelos aqui sobre o bazar da Acacci, que é 

uma forma de ajudar também. Essas são ações que os 

deputados, que a população precisa conhecer. As 

crianças estão nos visitando hoje e é bom que nos 

dirijamos às crianças também, porque câncer infantil, 

um câncer numa criança em casa, desestabiliza não 

somente as pessoas de casa, mas a família inteira, 

alguns vizinhos se sensibilizam.  Na verdade, é 

preciso que o Poder Público, que os políticos tenham 

mais atenção com a nossa Acacci. 

Doutora Gláucia, por favor, pode continuar. 

 

A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO - Agradeço.  

 Voltando, precisamos de muitas e muitas 

coisas para conseguir que essas crianças tenham 

resultados melhores nos tratamentos. 

 Aqui existe o apoio social. Sem ele é 

impossível tratar quase que noventa por cento dessas 

crianças. Essas famílias precisam do apoio da Acacci. 

O Hospital Infantil é uma Unacon, mas está prestes a 

perder esse credenciamento, porque não atende às 

exigências ministeriais, justamente por causa de 

várias irregularidades que existem lá. 

 Temos uma equipe multiprofissional, pois é 

preciso para poder tratar essas crianças; e também 

precisamos de grupos cooperativos. Temos contato 

com os grupos cooperativos, mas é muito importante 

o ensino e a pesquisa. 

Precisamos participar dos protocolos, dos ensaios 

clínicos dos grupos cooperativos e multicêntricos do 

Brasil e do mundo. Isso faz diferença nos resultados 

de cada instituição. 

 O Hospital Infantil é um hospital público 

pediátrico, é uma referência de urgência e 

emergência e recebe crianças e adolescentes até 

dezoito anos. É o único hospital infantil público 

terciário do estado, tem um ambulatório de 

especialidades e está numa localização estratégica. 

Temos cento e quarenta e seis leitos de internação, e 

só seis leitos de CTI para o Estado do Espírito Santo 

inteiro. Então, nós não temos leito de CTI quando 

precisamos. 

 A unidade de oncologia neste ano está 

fazendo trinta anos de existência. Isso precisa ser 

comemorado. É o único Unacon público do Estado 

do Espírito Santo, e os governantes precisam ter um 

olho diferenciado para gente, porque somos o único 

Unacon. É o único centro de referência público do 

estado para tratamento do câncer em crianças e 

adolescentes. É o único. Nós somos os únicos. 

Ninguém mais trata de câncer pelo SUS no Estado do 

Espírito Santo, somente nós. E nós estamos num 

estado lastimável.  

Estar num hospital com várias especialidades 

possibilita a otimização de RH, tecnologias e 

materiais, mas a unidade de oncologia precisa de 

adequação na portaria ministerial; várias normas que 

precisam ser cumpridas e não estão sendo. Recebe 

apoio da Acacci. Precisamos lembrar que a 

adequação às normas ministeriais vão beneficiar 

todos os setores do hospital. Então, se melhoramos a 

oncologia do Hospital Infantil, obviamente iremos 

melhorar todas as outras clínicas. 

 Os pontos fracos: a estrutura hospitalar 

inadequada aos critérios exigidos pelas portarias 

ministeriais; área física insuficiente para contemplar 

os serviços necessários, para garantir o atendimento 

adequado para crianças, adolescentes e familiares, 

para proporcionar privacidade adequada em muitos 

aspectos. Eu não quis trazer fotos. As fotos seriam 

chocantes, mas acho que eu não preciso disso. Eu 

gostaria que vocês fossem lá ver realmente. Ficam 

seis crianças numa mesma enfermaria 

compartilhando todas as experiências ruins - e boas 

também -, mas não têm privacidade. Se precisamos 

dar uma notícia ruim para uma família, falamos na 

frente de todo mundo; enfim, realmente a estrutura 

física nossa é muito ruim. 

 Precisamos de área física para garantir o 

cumprimento da agenda de protocolo de tratamento. 

Temos um protocolo de tratamento que seguimos 

direitinho, e, muitas e muitas vezes, a criança tem 

condições clínicas e condições patológicas de fazer a 

quimioterapia, mas não pode seguir em frente porque 

não tem vaga para internar, para fazer aquele bloco 
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de quimioterapia. A criança atrasa o tratamento, e 

isso acaba colocando em risco o sucesso do seu 

tratamento.  

 Baixa oferta de leitos no CTI para 

atendimento de casos graves. Como eu falei, só têm 

seis leitos. É muito frequente termos respiradores na 

nossa enfermaria. Tem uma criança bem de um lado, 

e tem uma criança no respirador, sedada ao lado dela. 

Isso é muito comum, inclusive hoje, lá, existe essa 

situação. 

 Inexistência de unidade de cuidados semi-

intensivos, equipamentos e mobiliários sucateados, 

manutenção predial e equipamentos deficientes ou 

inexistentes. Não tem manutenção. Não tem 

manutenção preventiva.  

A unidade de hemoterapia é arcaica. É com 

muita frequência que faltam plaquetas, que faltam 

hemácias, que faltam hemoderivados para transfundir 

essas crianças nas suas necessidades.  

Alguns exames são realizados fora da 

unidade hospitalar, acarretando um transtorno no 

transporte dessas crianças e até um custo maior. Às 

vezes, precisa-se de UTI móvel, que é caríssima, para 

levar uma criança do Hospital Infantil para fazer uma 

ressonância e voltar. 

Tecnologia de informação deficiente. 

As consequências dos pontos fracos: maior 

sofrimento físico e emocional dos pacientes e dos 

seus familiares; baixo registro de dados de produções 

científicas, não conseguimos fazer isso; índices de 

infecção hospitalar elevados; longa permanência em 

leito devida às condições estruturais e às 

complicações por causa disso; desmotivação dos 

profissionais face às condições de trabalho 

oferecidas; e maior probabilidade de insucesso no 

tratamento. Então, menor sobrevida, maior 

mortalidade. 

E os pontos fortes? Nós temos muita coisa 

boa também. Disponibilidade de recursos para 

exames de alta complexidade; medicamento de alto 

custo, entre outros; grande confiança da população 

para atendimento dos seus filhos. E essas referências 

se concretizam mais por esforço dos profissionais do 

que efetivamente pelas políticas públicas.  

A equipe multiprofissional é qualificada e 

comprometida. É uma equipe que briga para 

trabalhar. Tem alta resolutividade, grande capacidade 

de resposta às demandas psicossociais, recebe 

prontamente crianças e adolescentes encaminhados 

de todos os hospitais. Não temos demandas 

reprimidas. Se chega uma criança hoje lá, é atendida 

hoje. É internada hoje ou amanhã. Às vezes não 

temos vaga, mas ela fica na emergência, obviamente, 

em lugar inadequado também, mas é absorvida pelo 

serviço e não deixa de ser tratada.  

Como aumentar a sobrevida? Volto a fazer 

essa pergunta. Estudos mostram que temos a base 

para que tenhamos bom serviço. A base é de três 

pilares: Serviço de qualidade com infraestrutura 

física boa, com equipe multidisciplinar e com terapia 

de suporte. Sempre tem que ter ensino e pesquisa e 

participação de ensaios multicêntricos.  

Em relação a isso, queria lembra que, em 

2014, a campanha do McDia Feliz foi destinada para 

que participássemos de protocolos clínicos 

multicêntricos. Tivemos essa renda, conseguimos 

isso, mas infelizmente não conseguimos fazer parte 

desses protocolos de pesquisa, porque precisaríamos 

de estrutura física mínima. Quer dizer, no mínimo ter 

garantia de que iríamos internar aquelas crianças que 

participassem do protocolo no dia certo. Não temos a 

garantia disso, então, infelizmente, não pudemos 

participar desses protocolos. 

Educação: Formação de especialistas e 

formação da atenção primária, atuando mais uma vez 

no diagnóstico precoce. As necessidades são: 

estrutura física e operacional que ofereça 

condições para o cumprimento dos requisitos das 

portarias ministeriais, que cumpram 

integralmente as diretrizes do SUS do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e da Política 

Nacional de Humanização - temos que ver essas 

crianças como um todo, como um ser em 

desenvolvimento e com todas as necessidades -; 

que permita expansões futuras para acolher 

novas tecnologias; que tenha manutenção 

preventiva e corretiva adequadas; investimentos 

na busca permanente da qualidade de 

atendimento em todas as fases do cuidado, 

principalmente em pacientes em fase terminal e 

seus familiares.  

É muito comum termos crianças em fase 

terminal, criança que não tem possibilidade de 

cura, que está morrendo junto com outra criança 

para quem precisamos passar coisa boa, 

pensamento bom. Às vezes, a criança que acaba 

de ter um diagnóstico está ao lado de uma 

criança que está morrendo por uma doença que 

se tornou intratável. Isso no meio de todos.  

Precisamos ter um cuidado, um lugar 

ideal para que essas crianças em fase terminal 

sejam atendidas, sejam cuidadas. Investimento 

na qualificação e atualização de profissionais; 

educação e pesquisa, incluindo a participação de 

ensaios clínicos multicêntricos; incremento nas 

áreas de diagnóstico no tratamento clínico e 

cirúrgico; aporte de recursos que possibilite 

maior atuação como agente de mobilização e de 

transformação de saúde de crianças e 

adolescentes no Espírito Santo, influenciando as 

políticas públicas estaduais e atenção a essa 

população. 

Finalizando, tem uma frase que o doutor 

Renato Melaragno falou quando presidente da 

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica: 

Estamos aquém das cifras encontradas em 

países desenvolvidos e podemos atribuir essa 
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defasagem a duas coisas: à demora na suspeita 

do diagnóstico, à qualidade do tratamento 

oferecida tornando as condições bastante 

diferentes em nosso imenso território. E não é 

possível admitir que algumas crianças ainda 

morram neste país, não por terem câncer, mas 

por serem brasileiras.  Ou por serem capixabas. 

Agradeço a atenção de todos e conto com a 

atuação dos senhores para que o Setembro Dourado 

de 2016 seja um marco na Oncologia Pediátrica do 

nosso estado.  

As necessidades prioritárias evidenciadas 

aqui hoje aos senhores dizem respeito à Oncologia 

Pediátrica do estado e do Brasil. São nossas crianças 

e nossos adolescentes.  

As condições clínicas das crianças e 

adolescentes tratadas nesse centro de referência são 

reflexos da atenção à saúde que lhes é disponibilizada 

mesmo antes de suas doenças terem sido 

diagnosticadas. Os resultados desfavoráveis podem 

ser atribuídos principalmente ao atraso do 

diagnóstico, mas as condições de tratamento apelam 

por modificações e investimentos imediatos. 

Os resultados são desafiadores e apontam 

para necessidades urgentes de ações por parte de 

vocês, governantes, e da sociedade civil, que objetive 

uma mudança radical no panorama da oncologia 

pediátrica do estado do Espírito Santo e também no 

Brasil.  

 Nosso estado é pequeno, nossa gente é 

comprometida, haja vista a campanha McDia 

realizada sábado passado, que mobilizou tantos 

capixabas e que teve venda tão grande. Temos a faca 

e o queijo na mão. A equipe da unidade de oncologia 

do Hospital Infantil sempre mostrou muita disposição 

e engajamento na causa. No que concerne à 

oncologia infantojuvenil do estado do Espírito Santo, 

é possível vislumbrar excelentes resultados 

comparáveis aos melhores índices mundiais.  

Conto com a ajuda de vocês e muito obrigada 

pela atenção.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Doutora Gláucia, por 

gentileza, continue na tribuna.  

Algum Senhor Deputado deseja fazer uso da 

palavra? (Pausa)  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Obrigado, 

Senhor Deputado Doutor Hércules.  

Doutora Gláucia, parabéns pela explanação. 

Peço desculpas por não estar presente na primeira 

parte de sua fala, mas tive que dar atenção aos alunos 

da São Domingos. Parabéns pela sua explanação e 

pelo trabalho que vocês realizam, um trabalho 

extremamente digno, apesar de todas as dificuldades 

apontadas.  

Todas as vezes que vejo isso, estive visitando 

a Acacci ano passado, fui muito bem recebido, fico 

maravilhado com o trabalho realizado. Agora, é 

impressionante que quando se diz que as crianças, 

muitas vezes as pessoas morrem por serem brasileiras 

e não por ter câncer, isso é muito significativo e forte, 

até porque sabemos que dinheiro não falta. O que 

falta é o bom uso do dinheiro, isso que temos que 

trabalhar muito como parlamentar e como cidadão, 

para que o dinheiro chegue a quem precise e que ele 

seja muito bem utilizado, porque não falta dinheiro.  

Atualmente tudo o que se pede é a crise, é a 

crise. Não tem dinheiro! Tem que cortar! Mas aquilo 

que pode ser cortado ninguém corta. E viabilizar 

dinheiro para o caminho certo também há um esforço 

mínimo nesse sentido.  

Minha fala é para parabenizá-la pela 

explanação e para pedir desculpa por não ter estado 

em plenário no primeiro momento de sua fala. 

Coloco-me à disposição para contribuir com o que 

for possível e preciso.      

 

A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – Obrigada, sua ajuda é muito bem-

vinda.     

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Senhor Deputado Sergio 

Majeski, obrigado.  

Aproveito a oportunidade, já que V. Ex.ª e 

demais deputados desejam ajudar, V. Ex.
as

 poderão 

destinar emendas para a Acacci, da verba pessoal, 

que é interessante.  

De 2008 a 2016, da minha verba pessoal, 

doei cento e setenta e cinco mil reais para a Acacci, 

mas é muito pouco ainda, precisamos de muito mais. 

Os trinta deputados podem ajudar a Acacci.  

Também fizemos - estamos distribuímos – 

uma lei, de minha autoria, que institui o dia do 

Setembro Dourado. Temos o Setembro Verde que é 

de doação de órgãos, o Setembro Dourado de 

combate ao câncer infantil, e agora estamos 

trabalhando com o Setembro Amarelo, que é de 

prevenção de suicídio. Pouca gente sabe, mas existe 

uma quantidade enorme de suicídios, cuja prevenção 

podemos trabalhar.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal, que também é médico, e com certeza 

destinará grande parte de sua verba para a Acacci.            

 

O Sr. Hudson Leal – (PTN) – Bom-dia. 

Parabéns pela apresentação. Conheço o Hospital 

Infantil, não igual ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules pelo tempo, 1981, mas estou naquele 

hospital desde 1992. Fui funcionário e agora presto 

serviço.  

Gláucia, o maior patrimônio do Hospital 

Infantil são os profissionais que ali trabalham. Ali 

todos trabalham com muito amor, você pode ter 

certeza. Sou testemunha do que você fala, do 

empenho da Acacci. Parabéns a Acacci e a todos que 
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aqui se encontram.  

O conforto para a família, sabemos que não 

são só os pacientes que precisam que vão ali. Vemos 

muitos pacientes que vão ao hospital, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, que têm plano de saúde. 

O plano de saúde demora e são tratados no hospital 

público. Na hora que a doença vem, quando um 

pai recebe o diagnóstico de um filho, e vocês 

atendem todos da mesma maneira, apesar de ter 

algumas críticas, esses convênios que fazem que 

não dão direito a nada, só a consulta, e depois 

colocam lá no Hospital Infantil. 

Mas o grande problema é o que acontece. 

O que está sendo feito de coisa pública? O que o 

Governo está fazendo pelo Hospital Infantil? 

Nada! Nada! Chega-se àquele pronto-socorro - 

você é testemunha igual a mim -, num espaço 

menor que este, muito menor, chega a ficar de 

oitenta a cem crianças, já houve época de o 

Hospital Infantil ter oitenta pessoas em um 

espaço mínimo. Crianças com infecção, podendo 

passar para outras crianças, com outros que não 

têm nada, têm trauma, e com os pais, porque têm 

direito a acompanhante. Chega a ficar cento e 

cinquenta pessoas no lugar. 

 O Senhor Deputado Doutor Hércules 

falou do Hospital Jesus Menino, que dava um 

suporte. O Estado comprou aquele hospital e o 

que fizeram? Olhem a destinação do dinheiro 

público: Nada! Aquele hospital virou depósito. 

Tem que ter políticas públicas sim!  

Parabéns! O grande patrimônio são os 

profissionais de lá. Todos os profissionais: 

médicos, fisioterapeuta, psicólogos. E aqui vai 

um grande abraço para um grande gestor daquele 

hospital, doutor Nélio. Sou testemunha do 

trabalho dele. Parabéns!  

Quanto à emenda, peço ao pessoal da 

Acacci que depois me cobre, porque é muita 

gente pedindo emenda. Podem ir ao meu 

gabinete. Parabéns! 

 

 A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – Obrigada! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – O Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto também falará. É médico 

e com certeza destinará grande parte da emenda 

dele para a Acacci, como o Senhor Deputado 

Sergio Majeski também já se comprometeu.  

 

 O Sr. Doutor Rafael Favatto – (PEN) – 

Bom-dia à Accaci, bom-dia a todos! A 

explanação foi excelente. 

 Senhor Deputado, como fizemos ano 

passado com o Corpo de Bombeiros, para criar o 

fundo para Defesa Civil, sugiro que cada 

deputado doe pelo menos trinta mil e 

chegaremos a novecentos mil reais para destinar 

à Acacci. Acho que uma emenda conjunta dos 

trinta deputados seria necessária. Trinta mil de 

um, trinta mil de outro é pouco, não fará 

diferença, mas trinta mil de cada deputado são 

novecentos mil reais destinados à Acacci. Esta 

Casa pode destinar até trinta, quarenta ou 

cinquenta mil se for necessário, estou junto! 

Estou dentro para que realmente possamos fazer 

algo diferente pela Acacci. Que deixemos de 

conversa e passemos à ação. Então teremos em 

torno de um milhão, um milhão e pouco de reais, 

que para a Acacci ajudaria de forma 

significativa, colocando todos os deputados para 

ajudar dessa maneira.  

Conte comigo com certeza, como 

médico, como parteiro. Aprendi com o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, que fez o parto de 

minha avó, ainda na infância, depois da minha 

mãe, o nosso. Gostaria de agradecer-lhe e deixá-

lo como exemplo de parteiro no estado do 

Espírito Santo. Deixando a brincadeira de lado, o 

Senhor Deputado Doutor Hércules é um 

companheiro! Foi vereador junto comigo no 

município de Vila Velha, é uma enciclopédia 

nesta Casa, sabe tudo sobre o Regimento da 

Casa, como sabia também o do município de 

Vila Velha. Com certeza, combatemos o bom 

combate juntos em prol do estado do Espírito 

Santo. Está fazendo um excelente trabalho à 

frente da Comissão de Saúde. 

Já conheço a Acacci, mas estou à 

disposição para visitá-la novamente e para 

destinar emenda parlamentar, se necessário for, a 

partir de outubro, quando planejaremos o 

Orçamento.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Vamos fazer o 

compromisso de cinquenta mil? 

 
O Sr. Doutor Rafael Favatto – (PEN) – 

Compromisso! Cinquenta mil de cada parlamentar. 

Acho que dá um milhão e meio de reais o que fará a 

diferença para a Acacci. Poderá investir em 

equipamentos, em melhorias para as crianças, que 

tanto precisam, e mudar um pouco a realidade que a 

senhora explanou neste momento.  

Bom dia. Obrigado. Contem com o deputado 

Doutor Rafael Favatto.   

 

A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – Agradeço. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Obrigado. 

O Senhor Deputado Amaro Neto no 

programa, quando ele podia ainda falar na televisão, 

hoje por força eleitoral ele não pode falar, mas aqui 

pode, ele tem um trabalho também interessante com 

relação ao Espírito Santo Solidário. Faz campanha 

exatamente para amparar essas ONGs. Temos que 

olhar muito bem para o terceiro setor. Faremos aqui 

um seminário sobre terceiro setor e com certeza a 

Acacci está incluída nesse terceiro setor. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Amaro Neto.   

  

 O Sr. Amaro Neto – (SD) – Senhor 

Deputado Doutor Hércules, obrigado pelas palavras. 

A TV Vitória buscou, por meio da Rede Vitória, 

encampar algumas campanhas por meio do Espírito 

Santo Solidário. Como membro da emissora 

apresentadora, sempre acompanho o trabalho da 

Acacci. 

 Não gosto de fazer publicidade de 

emenda. Destinamos também uma parte da nossa 

emenda para a Acacci. Acredito que é importante 

esse comprometimento, como o Senhor 

Deputado Doutor Hércules falou com o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, de pensarmos 

em conjunto, os deputados, um pouco de cada 

um dará um montante interessante para continuar 

esse belo trabalho. Parabéns pela explanação e 

parabéns a todos que fazem esse belíssimo 

trabalho na Acacci. 

 

 A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Os Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos e Gildevan 

Fernandes também já se comprometeram ajudar 

a Acacci. 

Quero lembrar, doutora Gláucia, o 

Senhor Deputado Hudson Leal está aqui, que é 

da nossa Comissão de Saúde, que iremos 

requerer uma audiência. 

Logo no início do primeiro mandato aqui, 

fiz uma audiência pública lá dentro do Hospital 

Infantil, no auditório, sobre as condições do 

hospital. Na verdade, passaram-se quase dez 

anos e pouca coisa foi feita mesmo. 

Os governantes, o país que não cuida de 

suas crianças é um país muito cruel e atrasado. O 

Senhor Deputado Hudson Leal e eu nos 

comprometeremos, porque somos da Comissão 

de Saúde, em aprovar uma audiência pública 

dentro do Hospital Infantil para discutir a 

questão especialmente dessa possibilidade de o 

Hospital Menino Jesus funcionar como hospital 

de oncologia infanto-juvenil ou então transferir a 

administração do Hospital Infantil Nossa 

Senhora da Glória para o Menino Jesus, a parte 

administrativa. Onde há essa área administrativa 

ser transformada em uma enfermaria 

humanizada, com todo o requisito que você falou 

sobre o tratamento dessas crianças. 

Queria lembrar também, doutora Gláucia, 

com relação à enfermaria de queimados. Todo 

ano, no dia 6 de junho, trazia aqui o Ricardo 

Baptista, que é meu colega de Cachoeiro, colega 

de turma e que faz um trabalho muito bom. Hoje 

acho que é o doutor Ariosto Santos que está 

mexendo com essa parte. 

O doutor Ricardo Baptista falava: 

Queimadura não tem vacina, tem prevenção. Ele 

tinha a cartilha e trazia aqui, falava para as mães, 

Senhor Deputado Sergio Majeski, para não 

usarem o queimador – são coisas simples – do 

fogão da frente, mas o de trás. Para não virarem 

o cabo da panela para fora, mas para trás, porque 

a criança pega o cabo da panela e joga a água ou 

a comida quente em cima. 

Então, são sequelas muito difíceis de 

serem tiradas e, às vezes, nem conseguem tirar. 

Gostaria de lembrá-los também do Hospital 

Infantil, dessa enfermaria de queimado, que é 

uma coisa fantástica. 

 

A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – O hospital é de alta 

complexidade, então, além dos queimados, tem 

outras áreas de alta complexidade também como 

cirurgia ortopédica, neurocirurgia, oncologia, o 

CTQ. Mas, realmente precisa do olhar para essa 

característica do hospital. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Levaremos à 

apreciação da Comissão de Saúde esse 

requerimento nosso, para que possamos fazer 

uma audiência lá. Depois, combinaremos 

também fazer uma audiência dentro da Acacci, 

porque precisamos mostrar. 

Sempre falo aqui, não é só hoje, que você 

vê uma mãe levando uma criança de cinco, seis 

anos que está tratando no Infantil com câncer, 

mas leva pendurado no peito uma criança que 

está amamentando também. 

 E lá há o lugar para a mãe, o bercinho 

para a criança que está sendo amamentada e a 

cama para o paciente. Lugar nenhum tem isso, é 

preciso que possamos olhar para isso. Poxa vida, 
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não é possível que os governantes não olhem 

para isso! 

 Felizmente, várias empresas ajudam 

muito a Acacci e, se não fossem as empresas 

particulares, as empresas privadas, acho que a 

Acacci já teria fechado porque, infelizmente, o 

poder público não olha como deveria, e a Acacci 

está ocupando um trabalho que é do poder 

público. Aí que entra o terceiro setor. E nós 

faremos um grande seminário, se Deus quiser. Já 

combinei com o doutor Fernando Mânica, que é 

a maior autoridade no Brasil em terceiro setor. 

 A Lei n.º 13.019 veio para ajudar a 

regulamentar, mas também veio criar algumas 

dificuldades para que essas ONGs possam 

receber auxílio e verba do Governo. 

 Doutora Gláucia Perini, fique à vontade, 

se quiser terminar ou se alguém quiser usar o 

microfone e também falar, o microfone está à 

disposição. Naturalmente, se identifique para o 

povo que está vendo pela televisão. Nós já o 

conhecemos. Estamos falando ao vivo para o 

estado inteiro. 

 

 O Sr. Robson Melo – Bom dia, senhores 

deputados. Senhor Deputado Doutor Hércules, 

muito obrigado pelo convite que nos faz. Quero 

aproveitar a oportunidade, na condição de uma 

pessoa da sociedade que hoje está no Conselho 

de Administração da Acacci e que, portanto, vem 

acompanhando essa situação bem de perto. 

Percebo cada vez mais o quanto é necessário 

reunirmos esses três setores, e eu acrescentaria a 

academia como um quarto setor, para que 

possamos, realmente, resolver vários problemas 

que vimos ser apresentados. 

 O Governo do Estado é o gestor daquele 

hospital. A Assembleia Legislativa, como vocês 

mesmo aqui já se manifestaram podem nos 

ajudar, e a sociedade capixaba. É o terceiro setor 

aqui representado pela Acacci. Também falo na 

condição de diretor da Federação de Fundações e 

Associações do Espírito Santo, que é a federação 

do terceiro setor. Estamos também empenhados 

em fazer esse diálogo entre esses três setores. 

 Por fim, o setor empresarial sem dúvida 

alguma já é um grande parceiro dessa questão, 

especialmente da Acacci, mas ainda pode ser 

mais mobilizado. É muito bem vinda a sua 

proposta, deputado, no sentido de reunir todos 

esses setores mais a academia, doutora Gláucia, 

no sentido de que, como ela bem demonstrou, é 

fundamental que tenhamos melhores 

informações para que façamos melhor gestão 

dessa questão no estado do Espírito Santo. Muito 

obrigado, Doutor Hércules. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Doutora Gláucia, mais 

alguma coisa? 

 

 A SR.ª GLÁUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO – Não. Obrigada. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) – Quero lembrar para 
você também que nunca se falou em terceiro 
setor. Criei a Frente Parlamentar do Terceiro 
Setor e sou o presidente dessa frente - até por 
inspiração da doutora Clenir Avanza que tem 
feito um trabalho muito grande -, e estamos 
organizando um seminário. Nesse seminário, 
discutiremos a questão do terceiro setor o dia 
inteiro, pelo menos um dia inteiro, e traremos 
aqui o doutor Fernando Mânica para falar sobre 
isso. Será uma oportunidade de mostrar à 
população essas ONGs que trabalham ocupando 
o espaço do poder público. 

Sábado mesmo, passei a manhã toda no 
Hospital Meridional com o doutor Carlos 
Alberto Timóteo, que é cirurgião buco-maxilo-
facial, para tratar da questão da fenda palatina ou 
lábio leporino. Tem mais de duas mil e duzentas 
pessoas no estado hoje com fenda palatina ou 
lábio leporino.  

Foi operado, Senhor Deputado Sergio 
Majeski, no mês passado, no Hospital 
Meridional, um senhor com oitenta e dois anos, 
que tinha uma fenda palatina e ficava escondido 
por causa do bullying, do complexo. Vimos uma 
pessoa que foi morar na caverna e ficou 
escondida devido ao defeito que tinha; a 
anomalia congênita. 

Infelizmente, estamos com uma 
dificuldade tão grande de ver isso, e trouxemos o 
professor Julio Alberto Gonzalez, do Panamá, 
que opera na América do Sul essas pessoas 
todas, essas crianças. Quanto mais cedo você 
fizer a correção da fenda palatina, vai diminuir o 
defeito mais à frente. Isso é uma coisa fantástica 
e o poder público não tem olhado para isso.  

Já falei com o Senhor Deputado Amaro 
Neto sobre isso, que tínhamos aqui a Profis que, 
infelizmente, fizeram uma porção de desfalque e 
até o carro de lá roubaram. A Profis cuidava da 
fenda palatina. 
 Estamos em entendimento agora com o 
secretário de Saúde e com o Crefes para ver se 
essas pessoas operadas podem fazer a 
fisioterapia e recuperação no Crefes, que é uma 
coisa pertinente. É uma fisioterapia também, 
apesar de ser uma fisioterapia geralmente de 
crianças, mas temos de ver uma adaptação nesse 



78 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
 

lugar. 
 Então, esse povo está desemparado e 
temos uma tribuna para falar e temos de cobrar 
das autoridades essas providências. Tudo o que a 
doutora Gláucia Figueiredo falou aqui, queremos 
que encaminhe à Comissão de Saúde e vamos 
encaminhar para as autoridades competentes: ao 
Conselho Estadual de Saúde, ao Ministério 
Público, ao Governador do Estado, ao Secretário 
Estadual de Saúde, enfim, vamos mandar para 
todas as autoridades. 
 Eu queria lembrar também do bazar, meu 
querido  Senhor Deputado Amaro Neto. Tenho 
certeza que os Senhores Deputados Amaro Neto, 
Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal, Sergio 
Majeski e Gildevan Fernandes têm algo em casa, 
um par de sapatos que não usam mais, um cinto, 
uma bolsa, uma camisa, uma calça. As mulheres, 
então, têm uma porção de badulaques em casa 
que vão encostando. Juntem isso e levem ao meu 
gabinete. Mas se não quiserem levar lá, tudo 
bem. Botem no seu gabinete e liguem para o meu 
gabinete que nós vamos buscar e levar para a 
Acacci porque isso ajuda muito. Então, todo 
mundo aqui tem uma bolsa que não usa mais e aí 
fica aquele monte de tralha. É uma gravata que 
não usa mais, vamos levar para a Acacci porque 
essa é uma forma também de ajudar, além dos 
cinquenta mil que todos aqui já se 
comprometeram de dar para a Acacci. 
 Quero me dirigir agora ao Pimenta, pois 
ele me pediu muito para eu não ser candidato a 
prefeito de Vila Velha. Ele falou: V. Ex.ª não 
pode sair daqui, tem de ficar aqui. O Pimenta 
botou na minha cabeça para eu não ser candidato 
a prefeito de Vila Velha porque ele acha que 
aqui eu posso ser mais útil do que na prefeitura 
de Vila Velha. Eu ouvi o conselho do Pimenta e 
de alguns amigos e não sou candidato a prefeito 
de Vila Velha e obedecendo a essas ONGs que 
nos procuram e ao pedido do nosso Pimenta, que 
é nossa referência na Assembleia Legislativa, eu 
preferi ficar aqui tentando diminuir o sofrimento 
dessa população. Pimenta, obrigado. 
 Estamos chegando ao final da nossa 
sessão. Eu quero agradecer a todos, 
especialmente aos voluntários, à doutora Gláucia 
Figueiredo, com a sua sensibilidade, a sua 
emoção que nos contagiou a todos pela luta pela 
criança. Mais uma vez lembrando que uma 
criança com câncer é uma coisa terrível, pois 
desestabiliza não só as pessoas de casa, mas 
também os vizinhos, os amigos e nós temos de 
olhar para essas crianças. 
 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 

dia 05 de setembro de 2016, para a qual designo:  

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: Discussão única nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, 
do veto total aposto aos Projetos de Lei n.

os
 

95/2015, 96/2016, 118/2015,  211/2016, 66/2016 
e 67/2016; votação, da redação final, dos 
Projetos de Lei n.

os
 252/2016 e 139/2016; 

discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 54/2015; discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 06/2016; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
345/2015; votação adiada, com discussão 
encerrada em 2.º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 03/2016; discussão em 1.º 
turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.

o 

17/2015; discussão, nos termos artigo 81, § 3.º 
do Regimento Interno, das Propostas de Emenda 
Constitucional n.

os
 01/2016 e 11/2015; votação 

adiada, com discussão única encerrada, dos 
Projetos de Lei n.

os 
87/2014, 

 
42/2015, 59/2015, 

212/2015, 
 

226/2015, 332/2015, 
 

343/2015 e 
420/2015; votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Resolução n.

o 
18/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 
da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
22/2015; votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Resolução n.

o 
57/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 
dos Projetos de Lei n.

os 
480/2015, 

 
02/2016, 

60/2016, 
  

95/2016, 
 

109/2016, 114/2016 e 
 

129/2016; discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 81/2016; 
discussão especial, em 1.ª sessão, das Propostas 
de Emenda Constitucional n.

os
 06/2016 e 

07/2016; discussão especial, em 1.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.

os
 153/2016, 194/2016, 

255/2016 e 264/2016; discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Resolução n.º 24/2016 e 
discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 29/2016. 

 
Está encerrada a sessão. 

 

 

Encerra-se a sessão às onze horas e 

quatro minutos. 

 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Cacau Lorenzoni, 

Erick Musso, Guerino Zanon, Luiz Durão, 

Marcos Bruno e Pastor Marcos Mansur. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 

 
COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 
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