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O Estado do Espírito Santo carece de investimentos
na área de turismo, por exemplo, e é relevante
destacar a atuação daqueles que, com muitas
dificuldades, tentar levar a frente negócios nessa área.
Pelos motivos acima tratados venho pedir o apoio dos
demais pares desta Casa Legislativa.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MESA DIRETORA

PODER EXECUTIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Institui a Comenda do Mérito Legislativo
“Acredito no Espírito Santo” para
homenagear empreendedores que são
destaques nas suas áreas de atuação
empresarial na área de turismo e lazer.
A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, a Comenda
do Mérito Legislativo “Acredito no Espírito Santo”,
para homenagear os empreendedores que são
destaques nas suas áreas de atuação empresarial na
área de turismo e lazer e que contribuam para o
desenvolvimento do Estado.
Art. 2º Serão concedidas, anualmente, até 20 (vinte)
Comendas a personalidades, em Sessão Solene da
Assembleia Legislativa, a ser realizada no mês de
julho.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória, 6 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
JUSTIFICATIVA

Com a presente proposição pretende-se
homenagear os empreendedores que são
destaques nas suas respectivas áreas de atuação
profissional, em especial da área de turismo e
lazer.

MENSAGEM Nº 316/2016
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço
Encaminho à apreciação da Assembleia
Legislativa, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre
autorização para contratar Operação de Crédito
Interna até o limite de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), junto ao Banco do
Brasil S/A, no âmbito da Resolução nº 4.466, de
25/02/2016, do Conselho Monetário Nacional, para
compensação das perdas de receita decorrentes dos
royalties e participação especial do petróleo,
ocorridas nos anos de 2015 e 2016, em relação aos
exercícios de 2013 e 2014.
Os recursos serão aplicados em ações
destinadas ao equilíbrio fiscal e ao fortalecimento da
capacidade de investimento do Governo do Estado.
A linha de crédito está instruída pela
Resolução nº 02/2015 do Senado Federal que
estabelece o valor no limite das perdas apuradas entre
a média recebida nos exercícios a partir de 2013 e
projeção para até 2016. Em conformidade com a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, o valor proposto está dentro
do teto calculado para o Estado.
Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e demais Pares, solicito o empenho
de Vossas Excelências no sentido de aprovar o
presente Projeto de Lei Complementar.
Vitória, 12 de julho de 2016.
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
PROJETO DE LEI Nº 221/2016
Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito
interna junto ao Banco do Brasil
S.A.
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.,
com garantia da União, até o valor de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), no
âmbito da linha de financiamento BB Financiamento
Setor Público – Recursos Próprios, nos termos nos
parágrafos 4º e 5º do art. 5º da Resolução do Senado
Federal nº 43/2001, incluídos pela Resolução nº
2/2015, do Senado Federal.
§ 1º Os recursos provenientes da operação de crédito
autorizada
no
caput
deste
artigo
serão
obrigatoriamente aplicados, na sua totalidade, nas
mesmas finalidades estabelecidas para a fonte de
receita.
§ 2º É vedada a aplicação dos recursos provenientes
da operação de crédito autorizada nesta Lei em
despesas correntes, em consonância com o disposto
no § 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado, em
caráter irrevogável e irretratável, a vincular como
garantia à operação de crédito de que trata esta Lei,
as receitas de royalties e participações especiais, até o
limite de 10% dos valores projetados, em
conformidade com o previsto nos parágrafos 4º e 5º
do art. 5º da Resolução 43/2001, do Senado Federal,
incluídos pela Resolução nº 02/2015, do Senado
Federal.
Art. 3º Para a contragarantia do principal e encargos
da operação de crédito, fica o Poder Executivo
autorizado a ceder ou vincular em contragarantia, em
caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro
solvendo”, as receitas a que se referem os artigos 157
e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II,
complementadas
pelas
receitas
tributárias
estabelecidas no art. 155, nos termos do § 4° do
artigo 167, todos da Constituição Federal, bem como
outras garantias admitidas em direito.
Art. 4º Os recursos provenientes da operação de
crédito a que se refere esta Lei deverão ser
consignados como receita no orçamento ou em
créditos adicionais, nos termos do inciso II do § 1º do
artigo 32 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 5º O Poder Executivo fará consignar nos
orçamentos anuais e plurianuais do Estado, durante
todo o prazo da operação de crédito, a que se refere
esta lei, as dotações suficientes à amortização do
principal e dos acessórios decorrentes do contrato da
citada operação de crédito.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a
promover as modificações orçamentárias que se
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto
nesta Lei.
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 3057
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e em
conformidade como Ato nº 0644, publicado em 17 de
março de 2015, que regulamentou os critérios de
avaliação da aptidão e capacidade do servidor
nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do
cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação
em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores
públicos da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº
46/94, ( e suas posteriores alterações), resolve:
CONFIRMAR no cargo e DECLARAR,
estável no serviço público estadual, a partir do dia 13
de junho de 2016, a servidora FABIANA FELIPPE
NADER ALVES, matrícula nº 201395, no cargo
efetivo de TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR, na
forma do Artigo 41 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com a nova redação
que lhe foi dada pelo Art. 6º da Emenda
Constitucional nº 19/1998, na forma dos Artigos 38 e
42 da Lei Complementar nº 46/1994, de acordo com
a Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações,
conforme o relatório conclusivo da Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório nos autos do
processo administrativo nº 151485/2015.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3058
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e em
conformidade como Ato nº 0644, publicado em 17 de
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março de 2015, que regulamentou os critérios de
avaliação da aptidão e capacidade do servidor
nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do
cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação
em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores
públicos da Assembleia Legislativa do Estado do

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar
nº 46/94, (e suas posteriores alterações), resolve:

CONFIRMAR
no
cargo
e
DECLARAR, estável no serviço público
estadual, a partir do dia 30 de abril de 2016,
o servidor ROBERTO COCO DE
VARGAS, matrícula nº 207536, no cargo
efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO
SÊNIOR
I
(Secretaria
Legislativa/Secretaria Administrativa), na
forma do Artigo 41 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, com
a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 6º da
Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma dos
Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº
46/1994, de acordo com a Resolução nº
2.890/2010 e suas alterações, conforme o
relatório conclusivo da Comissão de Avaliação
de Estágio Probatório nos autos do processo
administrativo nº 151470/2015.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,
em 12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3059
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,

EXONERAR, na forma do artigo 61 §
2º, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31
de janeiro de 1994, ANDRE LUIZ
NASCIMENTO, para exercer o cargo em
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de
Representação Parlamentar, código TSGRP, no
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por
solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 161744/2016.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3060
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Fica concedida a gratificação de
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre os
vencimentos, na forma do artigo 3º, Parágrafo
Único do Ato nº 1.442, publicado em
29/10/2010, ao servidor FELIPE AGUIAR
BATTISTI, matrícula 208657, ocupante do
cargo em comissão de Técnico Júnior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TJGRP, que se encontra no efetivo exercício das
funções de direção de veículos indicado pela
Deputada Raquel Lessa.
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o
responsável exclusivo por informar a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo,
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a
regularidade de sua habilitação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO N 3061
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 n.º 46, de 31 de janeiro
de 1994, SANTA IRANI SAITH DA COSTA,
para exercer o cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ADGRP, no gabinete do Deputado Dary
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Pagung, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº·161737/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3062
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 n.º 46, de 31 de janeiro de
1994, APARECIDA FERNANDES DE SOUZA
BUNGESTAB, para exercer o cargo em comissão de
Assistente
de
Gabinete
de
Representação
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do
Deputado Padre Honório, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 161735/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3063
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 n.º 46, de 31 de janeiro
de 1994, DOUGLAS GASPARETTO, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, no gabinete do Deputado Padre
Honório, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 161733/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
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CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3064
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 n.º 46, de 31 de janeiro de
1994, FRANCISLEI DA ROCHA FERREIRA,
para exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, no gabinete do Deputado Padre Honório,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 161732/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3065
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 n.º 46, de 31 de janeiro de
1994, MARCELINA TANIA QUEIROZ, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, no gabinete do Deputado Padre Honório,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 161734/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3066
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 n.º 46, de 31 de janeiro de
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1994, ROBSON ANTONIO DO 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 161741/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, EVERTON LOPES DO NASCIMENTO,
para exercer o cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ADGRP, no gabinete do Deputado Hudson Leal, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 161699/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3067
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 n.º 46, de 31 de janeiro de
1994, ANDRE LUIZ NASCIMENTO, para exercer
o cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete
de Representação Parlamentar, código TSGRP, no
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
161744/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de julho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
(*) ATO Nº 3056
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

(*) Reproduzido por ter sido numerado incorretamente.

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 1021
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,
TRANFERIR as férias regulamentares das
servidoras abaixo relacionadas:
Matrícula
207807

207616

Servidores
Cecília
Costa
Cabalini
Rosilene
Simoneli
Ribeiro

Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

2016

04/07 a
02/08/16

17/11 a
16/12/16

30 (trinta)
dias

2016

1º/08 a
30/08/16

Época
oportuna

30 (trinta)
dias

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
1º de julho de 2016.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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• QUARTA-FEIRA - 13.07.16 •
HORA

PROGRAMAS

00h15

REPORTAGEM
ESPECIAL

00h45

MUNICÍPIOS
CAPIXABAS
CPI DA MÁFIA DOS
GUINCHOS
COMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA
EM VILA VELHA
COMISSÃO DE
POLÍTICA SOBRE
DROGAS
ESPAÇO RURAL

01h15
03h30

06h00

06h30

07h00

07h30

STJ: DIREITO MEU
DIREITO SEU
FIOCRUZ – CIÊNCIA E
LETRAS
TSE: BRASIL ELEITOR

SINOPSES
A Reportagem Especial Reciclagem revela pessoas com consciência
ambiental e iniciativa para fazer a diferença no meio em que vivem. A
matéria apresenta opiniões de especialistas da área e exemplos práticos de
destinação de resíduos sólidos, reaproveitamento e coletiva seletiva na
Grande Vitória.
Conheça mais o Espírito Santo com a série municípios que traz: “Conceição
Da Barra”.
Reunião ordinária
Audiência pública

Reunião ordinária

Os bons resultados do cultivo da uva e a produção de seus subprodutos serão
apresentados pela coordenadora de Fruticultura do Incaper, Adelaide da
Costa.
Saiba em quais circunstâncias o ex empregado, que é demitido ou se
aposenta, pode continuar com o plano de saúde. Entenda como funciona o
Bolsa Atleta. E ainda, acompanhe uma reportagem especial mostrando como
a merenda escolar contribui para o aprendizado em sala de aula.
O programa traz: “Questão de Crítica”.

08h45

PANORAMA

História dos títulos eleitorais no Brasil; como são usadas as urnas eletrônicas
quando não estão sendo usadas em eleições; quem pode ou não ser preso em
dias de eleições e porque isso acontece. Bate papo com o fotógrafo Sebastião
Salgado.
Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba.

09h00

SESSÃO ESPECIAL (V)

Prestação de contas do Governador Paulo Hartung.

12h00

INTER-SESSÃO (V)

Trabalhos do Legislativo Estadual.

AÇÃO
PARLAMENTAR

A experiência acumulada em mais de 30 anos como professor, serve de base
para o trabalho desenvolvido pelo deputado Sergio Majeski na Assembleia
Legislativa. Nesta edição, o parlamentar fala sobre projetos e debates
relacionados à educação realizados na casa. Também destaca as medidas
apresentadas por ele para alterar diversos pontos no regimento interno da
ales, como por exemplo, mudanças na forma de votação em plenário.
Fabrício Costa é autor do livro "O riso que contrasta" que reúne poesias
escritas desde os 12 anos de idade. Natural de Ecoporanga, o escritor
descobriu no início da adolescência a poesia como uma arte de transformar
sentimentos em palavras.
Gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Fernanda Braumer, fala das ações do governo de prevenção e combate à
violência doméstica contra a mulher.
Você acha que crianças e adolescentes devem receber formação básica sobre
sexualidade nas salas de aula ou esse papel é exclusivamente da família? O
Contraponto aborda o tema gênero e diversidade na escola. Dois convidados
com opiniões opostas sobre o assunto participam do programa.
Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba.
Reunião ordinária

08h00

12h15

UM DEDO DE PROSA
13h00
OPINIÃO
13h30
CONTRAPONTO
14h00
14h30

PANORAMA

18h15

CPI MAUS TRATOS
ANIMAIS
COMISSÃO DE
SEGURANÇA
AÇÃO
PARLAMENTAR

19h00

SESSÃO SOLENE

De volta ao Parlamento Estadual após um ano na primeira suplência da
coligação PT/PDT, o deputado Luiz Durão fala sobre os desafios para o
novo mandato.
Comemoração aos 70 anos da Viação Águia Branca

22h00

PANORAMA

Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba.

22h15

MP COM VOCÊ

O programa recebe a Promotora de Justiça de Linhares e Subcoordenadora

15h00
17h05

Reunião ordinária

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016

OPINIÃO
22h45
CONTRAPONTO
23h15
PERSONALIDADES
23h45
Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo
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do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Nevid), Graziella
Deprá Bittencourt. A convidada fala sobre Lei Maria da Penha, o aumento
da violência contra mulher no Espírito Santo e a forma como o estado vem
buscado soluções para este problema.
Gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Fernanda Braumer, fala das ações do governo de prevenção e combate à
violência doméstica contra a mulher.
Você acha que crianças e adolescentes devem receber formação básica sobre
sexualidade nas salas de aula ou esse papel é exclusivamente da família? O
Contraponto aborda o tema gênero e diversidade na escola. Dois convidados
com opiniões opostas sobre o assunto participam do programa.
Saiba mais sobre a trajetória de Roberto Carlos.

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

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA,
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 06
DE JULHO DE 2016.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o
início da sessão, registram presença os
Senhores Deputados Dary Pagung, Doutor
Hércules, Enivaldo dos Anjos, Gilsinho
Lopes, Luiz Durão, Luzia Toledo e Marcelo
Santos)
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e, a
convite da Presidenta, assume a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado Doutor
Hércules)
(Registra
presença
o
Deputado Sergio Majeski)

Senhor

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) - Convido o Senhor Deputado
Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo
da Bíblia.
(O Senhor Deputado Doutor
Hércules lê Provérbios, 22:17)
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Convido o Senhor 2.º
Secretário a proceder à leitura da ata da décima

sessão extraordinária, realizada em 05 de julho de
2016. (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registram presença os Senhores
Deputados
Euclério
Sampaio,
Gildevan Fernandes, Nunes e Pastor
Marcos Mansur)
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – 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 26481/2016
Brasília, 22 de junho 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
Ordem Bancária
Convênio
Data
Valor em R$
Parcela
Emissão
QUOTA
10/06/2016
4.774.486,4
005
Ao
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Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO - PMDB) – Ciente.
Continua a leitura do Expediente.

(LUZIA

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

GILDEVAN FERNANDES
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Justificada a ausência. À
Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

OFÍCIO S/N.º - 2016
Vitória, 05 de julho de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

Senhor Presidente:
OFÍCIO N.º 08/2016
Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha
ausência na Sessão Ordinária do dia 01 de junho, nos
termos do §6º do artigo 305 do Regimento Interno.

Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:

Atenciosamente,
ALMIR VIEIRA
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – 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

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do
Regimento Interno, encaminhamos a Vossa
Excelência o Relatório das atividades desta
Comissão, referente ao mês de JUNHO de 2016.
Atenciosamente,
MARCELO SANTOS
Presidente da Comissão de Política Sobre Drogas
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

OFÍCIO S/N.º - 2016
Vitória, 05 de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha
ausência na Sessão Ordinária do dia 05 de julho, nos
termos do §6º do artigo 305 do Regimento Interno.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OFÍCIO N.º 18/2016
Vitória, 04 de julho de 2016.

Atenciosamente,
Senhor Presidente:

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016
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NESTA

Nos termos do artigo 67, inciso XVI do
Regimento Interno, encaminhamos a Vossa
Excelência o Relatório Mensal das atividades desta
Comissão, referente ao mês de junho de 2016.
Atenciosamente,
ELIANA DADALTO
Presidente da Comissão de Assistência Social,
Socioeducação, Segurança Alimentar e
Nutricional

Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
REFORMA PSIQUIÁTRICA E DA LUTA
ANTIMANICOMIAL

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. À Secretaria para
registrar o comunicado e arquivar o processo.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Senhora Presidenta, segundo
o Senhor Presidente Theodorico Ferraço, hoje,
possivelmente, teremos uma sessão extraordinária.
Então, seria bom que V. Ex.ª chamasse nosso amigo
Carlos Eduardo Casa Grande para poder já analisar a
preparação.
(Registram presença os Senhores
Deputados Bruno Lamas e Guerino
Zanon)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhora Presidenta, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª
verificação de quorum para efeito de manutenção da
sessão.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – É regimental. Por gentileza,
nosso diretor Carlos Eduardo Casa Grande, na hora
em que puder vir aqui.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos, para
efeito de verificação de quorum para manutenção da
sessão. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

OFÍCIO N.º 02/2016
Vitória, 05 de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Cabe-nos comunicar a V.Ex.ª, que em
reunião realizada no dia 28 de junho de 2016, foi
instalada a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma
Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, autorizada
pelo Ato n.º 2822, de 09 de junho de 2016, publicado
no DPL em 10 de junho de 2016, quando foram
eleitos para Presidente, o Deputado Nunes e para
Secretário Executivo, o Deputado Sergio Majeski.
Respeitosamente,
NUNES
Deputado Estadual
Presidente da Frente Parlamentar
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) –
Senhora Presidente, pela ordem! Enquanto nós
aguardamos quorum, ainda faltam dois colegas para
podermos apreciar as matérias na pauta, quero
lembrar que ontem tivemos uma reunião com o
conselho deliberativo da Pró-Matre e estávamos com
uma preocupação muito grande, pois a Pró-Matre iria
fechar. Felizmente, foi decidido ontem que a PróMatre será entregue à Santa Casa e a doutora Maria
da Penha D'Avila, com sua competência e com sua
equipe, irá administrá-la. Então, as futuras mamães
podem ficar despreocupadas porque a Pró-Matre não
fechará mais. Muito obrigado.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Bela informação, Senhor
Deputado Doutor Hércules.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não respondeu à
chamada o Senhor Deputado Pastor
Marcos Mansur)
(Registram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto, Bruno
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Lamas, Da Vitória, Dary Pagung,
Doutor Hércules, Edson Magalhães,
Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos,
Euclério
Sampaio,
Gildevan
Fernandes, Gilsinho Lopes, Guerino
Zanon, Luiz Durão, Luzia Toledo,
Marcelo Santos, Nunes, Sandro
Locutor e Sergio Majeski)

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016
Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
Atividades desta Comissão, referente ao mês de
junho de 2016.
Atenciosamente,

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Registraram presença dezoito
Senhores Deputados.
Há quorum para votação.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE
REFORMA AGRÁRIA

DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente da Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente e aos Animais
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.

OFÍCIO N.º 30/2016
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do
Regimento Interno, encaminhamos a Vossa
Excelência o Relatório das atividades desta
Comissão, referente ao mês de junho de 2016.
Atenciosamente,
JANETE DE SÁ
Presidente da Comissão
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E AOS ANIMAIS
OFÍCIO N.º 81/2016
Vitória, 04 de julho de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE
E TOMADA DE CONTAS
OFÍCIO N.º 310/2016
Vitória, 05 de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
atividades desta Comissão, referente ao mês de
junho de 2016.
Atenciosamente,
DARY PAGUNG
Presidente da Comissão de Finanças
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
BNDES
FINAME
BNDESPAR
OFÍCIO N.º 200168/2016
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2016.
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municípios do Estado, conforme relatório em anexo.
Atenciosamente
JOÃO CARLOS COSER
Secretário de Estado de Saneamento,
Desenvolvimento Urbano e Habitação
Ed. Coorporate Office, Avenida Nossa Senhora dos
Navegantes, n.º 635, Enseada do Suá - Vitória/ES
CEP: 29.050-335 Tel : 27 3636-5041 / 27 3636-5042

Senhor Presidente:
Em atenção ao disposto na Lei n.º 9452/97,
de 20.03.97, combinado com o parágrafo 2º, do
artigo 116, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, bem
como na Decisão nº 958/2000,de 08.11.2000, do
Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU),
comunico a V.Excia. que o BNDES efetuou, no dia
24/06/2016, liberação de recursos financeiros para o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO , no âmbito do(s)
Contrato(s) nº(s) 12211551, no valor total de R$
130.000.000,00.
CARLOS LEONARDO DE ARAUJO DELGADO
Gerente da GLICO2/DERES/AF
Telefones: (21) 2172-6421/2172-7914
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de
Saneamento e Infraestrutura.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 300/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. À Comissão de
Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
OFÍCIO N.º 273/2016
Vitória, 30 de junho de 2016.
Senhor Presidente:
Cumprimentando Vossa Excelência e em
respeito ao disposto no Art. 116, parágrafo 2° da Lei
Federal no 8.666/93, e no Art. 30 do Decreto
Estadual 2.737-R/11 comunico que o Governo do
Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de
Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação
celebrou, no mês de junho de 2016, Convênios com

Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei Complementar n.º 08/2016, que
“Cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos –
ARSP, em decorrência da fusão da Agência
Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura
Viária do Espírito santo- ARSI e da Agência de
Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito
Santo – ASPE e dá outras providências..”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei Complementar n.º 827, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 301/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
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Lei n.º 10.549, de 30 de junho de 2016.

Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei Complementar n.º 09/2016, que
“Reestrutura a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento
–
SEDES,
extingue
a
Superintendência dos Projetos e Polarização
Industrial – SUPPIN e dá outras providências.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei Complementar n.º 828, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 302/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei Complementar n.º 10/2016, que
“Reestrutura a Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB,
extingue o Instituto de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Estado do Espírito Santo – IDURB-ES
e dá outras providências.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei Complementar n.º 829, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 303/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 83/2016, que “Disciplina os
procedimentos relativos ao repasse de depósitos
judiciais e administrativos ao Estado do Espírito
Santo.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 304/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 85/2016, que “Institui o
Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do
Espírito Santo – INVEST-ES e dá outras
providências.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.550, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 305/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 84/2016, que “Institui o
Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI para
magistrados e servidores efetivos ou estáveis do
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e dá
outras providências.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.551, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 306/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
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Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 65/2016, que “Institui o Dia
Estadual de Conscientização da Violência contra o
Idoso.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.552, de 30 de junho de 2016.
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A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Arquivem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 312/2016
Vitória, 04 de julho de 2016.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 307/2016

Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao
pedido de informações, formulado pelo Deputado
Sergio Majeski, por meio do Requerimento n.º 65,
de 2016, ao Secretário de Estado de Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, conforme
documento em anexo.

Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 69/2016, que “Institui o Dia
Estadual sem Carro.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.553, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado
Sergio Majeski, por cópia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
313/2016, do Governador do Estado em exercício,
encaminhando Projeto de Lei n.º 216/2016, que altera
a Lei n.º 8.360, de 29/06/2006, que instituiu o Fundo
de Modernização e Desenvolvimento Fazendário –
FUNSEFAZ. Publicada integralmente no DPL do
dia 07 de julho de 2016.
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO - PMDB) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.

(LUZIA

MENSAGEM N.º 308/2016
Vitória, 1.º de julho de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei n.º 64/2016, que “Institui o Dia
Estadual Mobilização pelo Fim da Violência contra a
Mulher.”
Para o arquivo da Assemblei Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei n.º 10.554, de 30 de junho de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
314/2016, do Governador do Estado em exercício,
encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei
Complementar n.º 09/2016, de sua autoria, que cria a
Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH e
dá outras providências. Publicada integralmente no
DPL do dia 07 de julho de 2016.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Ciente. Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
315/2016, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei n.º 217/2016, que dispõe sobre
alterações na Lei n.º 10.549, de 30/06/2016, que
disciplina os procedimentos relativos ao repasse de
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depósitos judiciais e administrativos ao Estado.
Publicada integralmente no DPL do dia 07 de
julho de 2016.
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO - PMDB) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.

(LUZIA

Administração direta e indireta, bem como,
desenvolver ações e programas educativos junto à
sociedade, inclusive através de entidades não
governamentais
e
publicar
as
conclusões
consequentes das atividades.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Sala das sessões, 04 de julho de 2016.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA

RAQUEL LESSA
Deputada Estadual – SD

PROJETO DE LEI N.º 209/2016

JUSTIFICATIVA

Institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre os Direitos e
Deveres das Gestantes no Estado do
Espírito Santo.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída, no Estado do Espírito
Santo, a Semana Estadual de Conscientização sobre
os Direitos e Deveres das Gestantes, a ser celebrada,
anualmente, na semana do dia 15 de agosto.
Parágrafo único. A Semana Estadual de que
trata o caput deste artigo passa a integrar o calendário
oficial de eventos do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º A Semana Estadual de que trata esta
Lei será dedicada à divulgação dos direitos e deveres
relacionados às gestantes e aos direitos dos bebês.
Parágrafo único. Inclui dentre outros, a
conscientização das Gestantes dos seguintes
direitos/deveres:
I – A assistência humanizada à
mulher durante a gestação, pré-parto,
parto e puerpério no que se refere a
sua saúde e à saúde do bebê;
II - direitos trabalhistas e sociais das
gestantes;
III – o direito e o dever de buscar
uma alimentação equilibrada e um
bem estar físico e emocional durante
a gravidez, em razão de suas
consequências no desenvolvimento
físico e emocional do bebê.
Art. 3º. O Poder Executivo poderá organizar
e nortear as atividades da Semana Estadual de
Conscientização sobre os Direitos e Deveres das
Gestantes, através dos diversos órgãos da

O presente Projeto de Lei objetiva instituir a
Semana Estadual de Conscientização sobre o Direito
e Deveres das Gestantes, com o intuito de divulgar e
conscientizar a população sobre os direitos
relacionados à saúde das gestantes e dos bebês, tais
como assistência humanizada à mulher durante a
gestação, pré-parto, parto e puerpério; além dos
direitos trabalhistas e sociais. Bem como,
conscientizar a própria gestante de seus deveres e
responsabilidades, neste momento da vida do bebê,
para com o futuro desse novo ser.
A escolha da data para instituir a referida
semana no Estado do Espírito Santo teve como
critério o fato do dia 15 de agosto ser celebrado
nacionalmente como o dia da gestante.
O Sistema Único de Saúde (SUS) vem
construindo ao longo dos últimos anos uma sólida
base jurídica e um conjunto de políticas públicas para
garantir os direitos da gestante e do bebê, sendo as
principais delas a Política Nacional de Atenção
Obstetrícia e Neonatal, a Política Nacional de
Atenção Integral à Mulher e a Política de Atenção
Integral à Saúde da Criança.
Por meio dessas políticas, são assegurados às
gestantes, dentre outros, o direito à saúde na gravidez
com a realização de um pré-natal, um parto e um pósparto de qualidade; os direitos trabalhistas, que
regulamentam, como por exemplo, a licença
maternidade e o vínculo empregatício da gestante; e
os direitos sociais, tais como a garantia do
atendimento prioritário e a reserva de assentos
preferenciais.
O acesso a informação é fundamental para
que a população tenha conhecimento dos seus
direitos, exigindo, assim, que eles sejam respeitados e
cumpridos. Dessa forma, será possível fazer com que
os progressos conquistados se tornem uma realidade
de fato, para todos.
Quanto aos Deveres das Gestantes, estamos
propondo que sejam incluídos nos programas e ações
a serem realizadas na semana comemorativa, em
razão de que temos presenciado a cada dia mais, pela
imprensa escrita, falada e televisada, um convívio
social tumultuado entre os homens.
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Ao Estado, através dos seus órgãos,
especialmente através dos três Poderes, cabe garantir
um convívio social saudável entre os homens, porém,
a cada dia o que temos sentido é que existe um
preocupante desequilíbrio das contas públicas, e uma
crescente cobrança da sociedade por uma vida
saudável e segura para todos.
Diante desse quadro, vale refletirmos sobre a
eficácia das medidas curativas aplicadas pelo Poder
Público através da aplicação rigorosa das leis com
suas sanções, a cada dia mais agravada, sem,
contudo, muitas vezes obter a pacificação social
almejada, como por exemplo: os casos de violência
de modo geral; violência contra a mulher; violência
no trânsito e etc.
Urge, portanto, que o Estado além de cumprir
o seu papel de regulador e sancionador para a
garantia de um pacífico convívio social, atue
também, em preventivamente no que se refere a
saúde emocional do homem de amanhã. Atuando na
preservação do equilíbrio emocional do homem,
teremos uma sociedade mais equilibrada, cuja
organização pelo Estado será mais exitosa e bem
menos dispendiosa.
A violência tem preocupado a todos e em
todo o planeta. Acreditamos que os problemas dos
homens, somente aos homens cabe a solução, assim,
estamos propondo o presente Projeto, que visa não
apenas a conscientização dos direitos da mulher
gestante, mas, acima de tudo a preservação da saúde
física e emocional de gerações futuras.
Se a gestante de hoje for conscientizadas de
seus direitos e de seus deveres, por certo, estaremos
contribuindo sobremaneira para a construção de uma
sociedade mais equilibrada e mais feliz no futuro.
Por fim cumpre ressaltar, que a presente
proposta, em parte, no que se refere aos direitos das
gestantes, se baseia em um projeto de autoria da
Deputada Manuela D’Ávila, da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul, que por sua vez,
ser baseou em um Projeto de Lei da Deputada Angela
Albino, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
que originou a Lei Nº 16.596, de 19 de janeiro de
2015, daquele Estado Catarinense.
Assim, rogamos a esta Augusta Casa a
APROVAÇÃO do presente Projeto e ao chefe do
Poder Executivo Estadual a sua necessária SANÇÃO,
para que juntos possamos construir um mundo
melhor, através da saúde física e emocional do
homem.
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO - PMDB) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

(LUZIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA

PROJETO DE LEI N.º 213/2016
Dispõe sobre a presença de doulas
durante todo o período de trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato
e estabelece outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º. As maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede
pública e privada do Estado do Espírito Santo, ficam
obrigados a permitir a presença de doulas durante
todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, sempre que solicitadas pela parturiente,
sem ônus e sem vínculos empregatícios com os
estabelecimentos acima especificados.
§ 1º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
doulas, em conformidade com a qualificação da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), código
3221-35, as acompanhantes de parto escolhidas
livremente pelas gestantes e parturientes que visam
prestar suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico
puerperal, favorecendo a evolução do parto e bemestar da gestante, com certificação ocupacional em
curso para essa finalidade.
§ 2º. A presença das doulas não se confunde
com a presença do acompanhante instituído pela Lei
Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005.
§ 3º. As maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede
pública e privada do Estado do Espírito Santo farão a
sua forma de admissão das doulas, respeitando
preceitos éticos, de competência e das suas normas
internas de funcionamento, com a apresentação dos
seguintes documentos:
I – carta de apresentação contendo
nome completo, endereço, número do
CPF, RG, contato telefônico e correio
eletrônico;
II – cópia de documento oficial com
foto;
III – enunciar procedimentos e
técnicas que serão utilizadas no
momento do trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato, bem como
descrever o planejamento das ações
que serão desenvolvidas durante o
período de assistência;
IV – termo de autorização assinado
pela gestante para a atuação da doula
no momento do trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato.
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Art. 2º. É vedada às doulas a realização de
procedimentos médicos ou clínicos, bem como
procedimentos de enfermagem e da enfermaria
obstétrica, entre outros.
Art. 3º. O descumprimento de qualquer
dispositivo desta Lei sujeitará o infrator à uma das
seguintes penalidades:
I – advertência, na primeira
ocorrência;
II – sindicância administrativa; e
III – denúncia ao órgão competente.
Parágrafo único. Competirá ao órgão gestor
da saúde da localidade em que estiver situado o
estabelecimento a aplicação das penalidades de que
trata este artigo, conforme estabelecer a legislação
própria, que disporá, ainda, sobre a aplicação dos
recursos delas decorrentes.
Art. 4º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses,
após a publicação desta Lei, o descumprimento de
suas disposições sujeitará o infrator às sanções
previstas no art. 3º desta.
Art. 5º. O Poder Executivo poderá
regulamentar a presente lei para seu cumprimento.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 04 de julho de 2016.
RAQUEL LESSA
Deputada Estadual – SD
JUSTIFICATIVA
Preliminarmente vale registrar que com esta
lei não estamos criando nenhuma despesa para o
erário, tampouco para as maternidades, casas de parto
ou hospitais da rede privada. Apenas estamos criando
o direito da presença de doulas durante o trabalho de
parto.
O presente Projeto de Lei visa garantir a
presença de doulas durante todo o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre
que solicitadas pela parturiente, nas maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares
congêneres, da rede pública e privada do Estado do
Espírito Santo.
Doulas, conforme a qualificação da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), são as
acompanhantes de parto escolhidas livremente pelas
gestantes e parturientes que visam prestar suporte
contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal,
favorecendo a evolução do parto e bem-estar da
gestante, com certificação ocupacional em curso para
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essa finalidade.
Ao longo dos anos, estudos comprovam que
o acompanhamento da parturiente pela doula traz
diversos benefícios tanto maternos como fetais;
dentre eles a diminuição da duração do trabalho de
parto, do uso de medicações para alívio da dor e do
número de cesáreas. É observado, também, que o
acompanhamento da doula reduz o número de
depressão pós-parto e facilita a amamentação.
Ademais, a doula atua, ainda, como agente
inibidor da violência obstétrica e propagador de
práticas humanizadoras da assistência ao parto. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério
da Saúde (MS) reconhecem e incentivam a presença
da doula durante o trabalho de parto, parto e pósparto,
conforme
exposto
nas
publicações
“Maternidade segura. Assistência ao parto normal:
um guia prático. Genebra: OMS, 1996” e “Parto,
aborto e puerpério: Assistência Humanizada à
Mulher. Brasília: MS; 2001”.
As vantagens são visíveis, inclusive, ao
Sistema Único de Saúde (SUS), pois além de
qualificar o serviço, a presença das doulas permite à
redução nos custos, dada a diminuição das
intervenções médicas e do tempo de internação das
mamães e dos bebês.
Porém, muitos estabelecimentos ainda
oferecem resistência a aceitação das doulas, fato que
torna primordial a garantia legal ao direito das
gestantes de serem acompanhadas por uma doula
durante o parto hospitalar.
Salienta-se que a presente proposição foi
inspirada em projeto de lei do Estado do Rio Grande
do Sul, de autoria da Deputada Manuela d’Ávila, que
por sua vez se inspirou em legislação vigente no
Estado de Santa Catarina, qual seja, a Lei nº 16.869,
de 15 de janeiro de 2016, também de autoria
Parlamentar, pois se originou de Proposição da
Deputada Angela Albino e do Deputado Darci de
Matos.
Assim, apresentamos à consideração dos
nobres pares a presente proposição e rogamos pela
sua APROVAÇÃO, para que em havendo a
aquiescência do Chefe do Poder Executivo Estadual
possa alcançar a sua SANÇÃO.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto)
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Devolva-se à autora com base
no art. 143, VIII do Regimento Interno, por
infringência ao art. 63, § 3.º e 6.º, da Constituição
Estadual.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
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PROJETO DE LEI N.º 214/2016
Dispõe sobre a vedação de
homenagens a pessoas que tenham
sido condenadas por atos de
improbidade ou crime de corrupção,
e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Fica proibida, no âmbito da
Administração Pública do Estado de Espírito Santo, a
concessão de homenagens a pessoas que tenham sido
condenadas por ato de improbidade ou crime de
corrupção.
Parágrafo único: Incluem-se na vedação do
caput deste artigo a denominação de prédios e
logradouros públicos, e a concessão de medalhas,
honrarias e títulos.
Art. 2º A vedação prevista no Art. 1º se
estende também a pessoas que tenham praticado atos
ou que tenham sido historicamente considerados
participantes de atos de lesa-humanidade, tortura,
exploração do trabalho escravo, violação dos direitos
humanos e/ou maus-tratos a animais.
Art. 3º Os casos de logradouros e prédios
públicos cujas nomeações afrontem o disposto nesta
lei em sua data de publicação, terão prazo de 01 (um)
ano para serem retificados e regularizados.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Vitória, 05 de julho de 2016.
SERGIO MAJESKI
Deputado Estadual – PSDB
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6.454, de 24 de outubro de 1977 que dispõe sobre a
denominação de logradouros, obras serviços e
monumentos públicos, e dá outras providências,
especificamente o que diz no Art. 1º:
“Art. 1º É proibido, em todo o
território nacional, atribuir nome de
pessoa viva ou que tenha se
notabilizado
pela
defesa
ou
exploração de mão de obra escrava,
em qualquer modalidade, a bem
público, de qualquer natureza,
pertencente à União ou às pessoas
jurídicas da administração indireta.
Atitudes que se correlacionam a esta lei
federal e a este projeto de lei foram aderidas em
países como a Alemanha, onde, após o término da
segunda guerra mundial, houve eliminação de toda e
qualquer homenagem ou referência aos nazistas.
Destaca-se que foi sancionada a lei nº 10.343,
de 1 de dezembro de 2015, no Mato Grosso,
dispondo do que se refere o caput deste projeto de lei,
vedando a concessão de homenagens a pessoas que
tenham sido condenadas por ato de improbidade ou
crime de corrupção.
Assim, face o exposto, solicitamos aos
demais deputados o apoio a este Projeto de Lei,
devido à importância de tal proposta, que é essencial
para a seriedade, ética e justiça do trabalho público
para com a sociedade.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Devolva-se ao autor com base
no art. 143, VIII do Regimento Interno, por
infringência ao art. 63, § 3.º e 6.º, da Constituição
Estadual.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) –
Senhora Presidenta, pela ordem! Quero recorrer à
Comissão de Justiça.
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO - PMDB) – Defiro.
Continua a leitura do Expediente.

(LUZIA

JUSTIFICATIVA
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Este projeto faz justiça ao cidadão de bem,
vigora a ética e a seriedade do Estado, e sobretudo,
está comprometido com o bem público. Visa de fato
à vedação da concessão de homenagens a pessoas
que tenham sido condenadas por ato de improbidade
ou crime de corrupção.
Pode-se afirmar que é contrário a qualquer
atitude correta que pessoas de bem não sejam
lembradas em momentos, eventos e registros
públicos, como a denominação de prédios e
logradouros públicos e concessão de medalhas,
honrarias e títulos.
Este projeto de lei está amparado pela Lei Nº

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 215/2016
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos comerciais em
disponibilizarem em suas caixas
registradoras visor de preços
acessível ao campo de visão dos
consumidores
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
RESOLVE:
Art. 1° - Os estabelecimentos comerciais que
obrigatoriamente possuem máquina registradora
eletrônica deverão utilizar e ou instalar visor ou
equipamento similar voltado para o cliente, de forma
a possibilitar o acompanhamento do registro da
operação.
Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais
deverão se adaptar às determinações desta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua
publicação.
Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais que
não cumprirem a presente lei estão sujeitos à multa
no valor de 350 (trezentos e cinquenta) a 5.000 (cinco
mil) VRTE – Valor de Referência do Tesouro
Estadual.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 05 de julho de 2016.
AMARO NETO
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A matéria apresentada aqui é explicitamente
prevista nas Constituições da República e Estadual,
onde reiteram inúmeros dispositivos que preveem a
obrigação do Estado em relação à proteção e defesa
do consumidor. Portanto, a presente proposição visa
assegurar direitos básicos do consumidor, parte
reconhecidamente vulnerável da relação de consumo.
As máquinas registradoras dos caixas de
estabelecimentos comerciais são equipadas com visor
para acompanhamento do que é cobrado do cliente,
porém, somente o funcionário do comércio tem
acesso à tela eletrônica.
Com o visor da máquina registradora visível
apenas para o funcionário do estabelecimento
comercial, que informa ao cliente o valor final da
compra, o consumidor não tem a oportunidade de
conferir se o valor do produto no processamento dos
pedidos é igual ao verificado na gôndola, ficando
impedido de acompanhar a operação e os respectivos
valores lançados, bem como descontos e abatimentos.
O consumidor, desta forma, corre o risco de ser
prejudicado por eventual má-fé de quem informa o
preço a ser pago.
Objetivando atender ao princípio da
transparência e oferecer segurança ao consumidor, é
necessário normatizar a questão no âmbito territorial

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016
do Estado do Espírito Santo. O capixaba deve ter o
direito garantido de fiscalizar e ter acesso
transparente as operações dos caixas dos
estabelecimentos comerciais e, para tanto, faz-se
necessário instalar visores voltados aos clientes.
Conforme preceitua a Constituição Federal o
Estado promoverá a defesa do consumidor (art. 5º,
XXXII) e, em concordância com o que dispõe o
artigo 24 é o Estado competente para legislar sobre a
proteção ao consumidor responsabilizando aquele
que lhe causar dano. A Constituição Estadual dita em
seus artigos 10 e 11 normas sobre a atuação do
Estado na proteção ao consumidor. Ademais, o objeto
do projeto de lei em comento não adentra nas
restrições trazidas pelo artigo 63, parágrafo único da
Constituição
Estadual.
Dessa
forma,
fica
incontestável a constitucionalidade da proposição em
seus requisitos formal e material.
Tendo em vista o interesse público de que se
reveste a presente proposição, submeto o presente
projeto à apreciação desta casa requerendo aos meus
pares a sua votação e posterior aprovação,
submetendo-o, ao crivo do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo para
posterior sanção, promulgação e publicação.
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO - PMDB) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.

(LUZIA

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º
02/2016, da Comissão de Justiça e da Comissão de
Finanças, em conjunto, pela admissibilidade,
constitucionalidade, legalidade e aprovação, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 003/2016, da
Mesa Diretora e outros, que dá nova redação ao § 2.º
do artigo 57 da Constituição Estadual, aumentado
prazo de resposta aos Requerimentos de Informação.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria
de pedir a dispensa de publicação.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Por gentileza, V. Ex.ª poderia
repetir?
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – O Parecer n.º 02/2016, a PEC
apresentada, gostaria de solicitar a V. Ex.ª a dispensa
de publicação.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – O Senhor Deputado Gildevan
Fernandes, Líder do Governo, está requerendo a
dispensa de publicação. Portanto, consulto o Plenário.
Quem estiver de acordo, fique como está.
(Pausa)
Aprovado.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Contra
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o meu voto.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Aprovado, contra o voto do
Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
85/2016
Senhor Presidente:
O deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos o seguinte
pedido de informações:
- Requerer ao senhor diretor
Presidente do IEMA que apresente
para este Deputado de forma
detalhada e clara a situação atual dos
licenciamentos
das
empresas
ArcelorMittal e VALE;
- Requerer, ao senhor diretor
Presidente do IEMA que apresente
para este Deputado de forma
detalhada, clara e fundamentada em
documentação
acreditada,
dos
atendimentos das condicionantes tais
quais aprovadas pelo CONSEMA e
publicadas no diário oficial do
PROCESSO
32261845
VALE
(CVRD)
LI
163/07
e
das
condicionantes
PROCESSO
32261845 – LO 200/2014 da 8ª
Usina de Politização VALE;
- Requerer ao senhor diretor do
IEMA que apresente para este
Deputada de forma detalhada, clara e
fundamentada em documentação
acreditada, todas as providencia
tomadas
para
corrigir
e
responsabilizar os culpados, pelo
IEMA em relação a todas as
ultrapassagens do padrão de poeira
sedimentável de 14/g/m2/mês como
determina o Decreto 3463-r de
16/12/2013;
- Requerer ao senhor diretor
Presidente do IEMA que apresente
para este Deputado de forma
detalhada, clara e fundamentada em
documentação acreditada, do porque

Diário do Poder Legislativo - 19
somente após prazo quatro meses até
um ano foi inserido no relatório de
dados de medição de poeira
sedimentável nos pontos que
ultrapassaram o padrão estadual o
seguinte comentário: ¹ Presença de
obras civis nas imediações da
Estação.
- Requerer, ao senhor diretor
Presidente do IEMA que apresente
para este Deputado de forma
detalhada, clara e fundamentada em
documentação acreditada, do porque
mesmos
realizando
inspeções
rotineiras na Ponta de Tubarão a
partir de janeiro de 2015; os técnicos
do IEMA foram os únicos que nunca
constataram a poluição do mar pelos
píeres da VALE e muito menos a
“chuva de minério no mar de
Camburi” e todos os demais (
cidadão, vereadores, SEMMAM, PF)
que la estiveram constataram tais
irregularidades;
- Requerer, ao senhor diretor
Presidente do IEMA que apresente
para este Deputado de forma
detalhada, clara e fundamentada em
documentação acreditada, do porque
até hoje o Processo 64821439 não
esta concluso; (DE DECRETO QUE
ESTABELECE NOVO PADRÕES
DE QUALIDADE DO AR.OF-GS245/13, Anulação do decreto 3463-r )
Sala das Sessões, 28 de junho de 2016.
GILSINHO LOPES
Deputado Estadual
(Registra presença a
Deputada Raquel Lessa)

Senhora

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Oficie-se.
Vamos passar para a segunda parte do
Expediente sujeito a deliberação. Há quorum.
Solicito ao Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, 1.º Secretário, que continue a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 61/2016
Senhor Presidente:
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O Deputado abaixo assinado, Líder do
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário,
regime de urgência, para o Projeto de Lei que altera
a Lei nº 9.866, de 26.06.2012, que dispõe sobre a
reformulação do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo – FUNDÁGUA,
instituído pela Lei nº 8.960, de 18.7.2008, e dá
outras providências. Oriundo da Mensagem
Governamental nº 310/2016
Assembleia Legislativa do Estado do
Espirito Santo, 05 de julho de 2016.
GILDEVAN FERNANDES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 061/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado
Sergio Majeski. Os demais votaram a favor.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhora Presidenta, pela ordem! Requeiro que seja
colocada em deliberação no Plenário a supressão da
fase das Comunicações porque têm projetos
importantes para serem votados.
(Registram presença os Senhores
Deputados Almir Vieira, Hudson
Leal e Janete de Sá)
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – O Senhor Deputado Euclério
Sampaio está requerendo a supressão da fase das
Comunicações. Consulto o Plenário.
Os Senhores Deputados que estiverem de
acordo, permaneçam como estão; os contrários se
manifestem verbalmente. (Pausa)
Eu também voto contra.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) –
O voto de V. Ex.ª é simbólico, mas tem uma
importância danada, Senhora Presidenta, e é o de
maior peso.

A

SR.ª

PRESIDENTA

–

(LUZIA

TOLEDO - PMDB) – Fica rejeitado o requerimento
do Senhor Deputado Euclério Sampaio.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Senhora Presidenta, pela ordem! Tramita um projeto
de lei nesta Casa, de minha autoria, inclusive é para
fazer uma alteração no Regimento Interno de que só
pode haver supressão com relação aos projetos de lei
de caráter emergencial, de urgência. Então, acho que
hoje é dia de rodízio e não seria justo, por exemplo,
suspendermos esta fase em função...
(Registra
presença
o
Deputado Erick Musso)

Senhor

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhora
Presidenta, pela ordem! Eu recorro à Comissão de
Justiça quanto ao item dezoito, Projeto de Lei n.º
213/2016.

A SR.ª PRESIDENTA
TOLEDO - PMDB) – Defiro.

–

(LUZIA

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ah, V. Ex.ª quer recorrer à
Comissão de Justiça, não é? Muito bom.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhora Presidenta, pela ordem! Quero esclarecer ao
Senhor Deputado Edson Magalhães que eu fiz um
requerimento regimental, perdi e aceitei com
naturalidade.
A SR.ª PRESIDENTA
TOLEDO - PMDB) – Claro.

–

(LUZIA

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – É lógico.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Não estou reclamando de nada. Mas são tantas coisas
que se fazem aqui sob o manto da legalidade que não
se aceita. O meu requerimento é normal.

A SR.ª PRESIDENTA
TOLEDO - PMDB) – É verdade.

–

(LUZIA

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Eu só quis adiantar o lado do Líder do Governo, nada
mais.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – V. Ex.ª está certo.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – E
aceito a decisão da maioria. É só isso, Senhor
Deputado Edson Magalhães. Obrigado, Senhora
Deputada Luzia Toledo.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Continua a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO ESPECIAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS
REQUERIMENTO N.º 110/2016
Senhor Presidente:
A Comissão Especial, criada pela Resolução
n.º 4.112/15, para apreciar, analisar, investigar e
buscar alternativas sustentáveis para a coleta,
tratamento e destinação dos resíduos sólidos no
Espírito Santo, por deliberação de seus membros, em
reunião realizada no dia 14 de março de 2016, com
fulcro no artigo 63 da Resolução nº 2.700, de
15/07/2009 (Regimento Interno) desta Casa de Leis,
vem requerer a Vossa Excelência, prorrogação do
prazo de funcionamento desta Comissão por mais 30
(trinta) dias.
Vitória, 04 de julho de 2016.
MARCOS BRUNO
Presidente da Comissão
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Em votação o Requerimento
n.º 110/2016.
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
INDICAÇÃO N.º 702/2016
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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:
- Realização de providências
urgentes por parte da Secretaria
Extraordinária
de
Ações
Estratégicas do Estado, que venham
intensificar o trabalho de inclusão
social e combate à violência no
bairro Jardim Carapina, Serra –
Espírito Santo.
Sala das Sessões, 04 de julho de 2016.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual – PSB
JUSTIFICATIVA
O município da Serra é responsável por
aproximadamente 30% do PIB capixaba, possui mais
de 500 mil habitantes, sendo a maior e a mais
populosa cidade do Estado.
Jardim Carapina possui aproximadamente
25.000 moradores, é um bairro de população ordeira
e
trabalhadora.
Muitos
investimentos
na
infraestrutura local vêm sendo feita pela Prefeitura da
Serra ao longo dos últimos anos. Com apoio do
Governo do Estado um grande projeto de
regularização fundiária está sendo desenvolvido.
Cabe a Secretaria contribuir na formulação
da política estadual de apoio à produção do
conhecimento e pesquisa para subsidiar ações,
programas e projetos estratégicos, com a finalidade
de estabelecer o processo gerencial das ações
governamentais direcionadas à melhoria dos
indicadores sociais em áreas com maior
vulnerabilidade, com foco especial na prevenção e na
redução da criminalidade.
Desta forma, salientamos a importância da
matéria com a finalidade de assegurar aos cidadãos o
direito a segurança.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
702/2016.
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
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Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 703/2016

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
703/2016.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhora
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discutila, como autor.
(Registram presença os Senhores
Deputados Marcos Bruno e Pastor
Marcos Mansur)

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:
- Instalação de uma Companhia de
Polícia Militar, subordinada ao 6º
Batalhão,
no
bairro
Jardim
Carapina, Serra – Espírito Santo.
Sala das Sessões, 04 de julho de 2016.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual – PSB
JUSTIFICATIVA
O município da Serra é responsável por
aproximadamente 30% do PIB capixaba, possui mais
de 500 mil habitantes, sendo a maior e a mais
populosa cidade do Estado.
Segurança Pública é um processo sistêmico,
pela necessidade da integração de um conjunto de
conhecimentos e ferramentas estatais que devem
interagir a mesma visão, compromissos e objetivos.
Jardim Carapina possui aproximadamente
25.000 moradores, é um bairro de população ordeira
e
trabalhadora.
Muitos
investimentos
na
infraestrutura local vêm sendo feita pela Prefeitura da
Serra ao longo dos últimos anos. Com apoio do
Governo do Estado um grande projeto de
regularização fundiária está sendo desenvolvido.
Infelizmente a comunidade vive também com
constantes conflitos e atos de violência. Sabemos que
a violência se combate especialmente com a
educação, com apoio às famílias, com a prática de
esportes, com projetos sociais. Toda via a presença
da Policia Militar é indispensável. E certamente
contribuiria para melhoria da qualidade de vida e os
índices de violência da população.
Desta forma, salientamos a importância da
matéria com a finalidade de assegurar aos cidadãos o
direito a segurança.

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Bruno Lamas.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Tem mais uma sua aqui.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB – Sem
revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos e Senhora Presidenta Luzia
Toledo, minha amiga, ainda mais elegante, cujo tom
do cabelo traz um ar ainda mais jovem, combinando
com sua energia, primeiramente agradeço a votação
de uma das indicações, e discutirei as outras duas em
seguida, todas ligadas à segurança pública e à
inclusão social.
O que estamos solicitando, como autor das
matérias, inclusive foi debatido na sessão de ontem.
A cidade de Serra tem mais de seiscentos quilômetros
quadrados e mais de quinhentos mil habitantes. É
discutida, pela cúpula da segurança pública, a
instalação de um novo batalhão de polícia, pegando a
nossa orla, ou a instalação de cinco novas
companhias de polícia.
Sabemos que a violência não se combate
somente com polícia, com armamento; sabemos o
papel da educação, das famílias, das igrejas, da
inclusão social e do esporte. Sou filho de professora e
tenho convicção disso. Mas é preciso sempre equipar,
modernizar e dar mais estrutura de trabalho às nossas
polícias, no caso em discussão, à Polícia Militar.
O que estou pedindo, é uma decisão um tanto
quanto urgente em relação a essa questão por parte da
Secretária de Segurança. Se for feita a opção por
cinco novas companhias, como pensa o comandante
atual do 6.º Batalhão, que possamos priorizar alguns
bairros. Citei Jardim Carapina, Feu Rosa, Nova
Almeida e voltamos a falar agora de Planalto Serrano
e de Novo Horizonte. O Senhor Deputado Amaro
Neto conhece bem a região e sabe bem do que
estamos falando.
Paralelamente a isso, faço uma indicação à
Secretaria Extraordinária de Ações Estratégicas. Tive
a oportunidade de visitar o então secretário, promotor
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Evaldo Martinelli, que não está mais na pasta,
infelizmente, entendendo o trabalho daquela
secretaria. Ele me disse que, entre outros, o objetivo
principal era reduzir o número de homicídios entre
jovens de dezesseis a vinte e dois anos. E a
característica desses jovens que morrem é que cem
por cento estão fora das escolas. Então, paralelamente
a esse trabalho de apoio à Polícia Militar, que sejam
feitas, por meio da Secretaria de Ações Estratégicas,
ações de inclusão social nessas comunidades.
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
finalizo citando um exemplo. Seiscentos e oito
unidades habitacionais foram entregues na sexta-feira
a diversas famílias. Se o Estado não chegar, não se
fizer presente, os municípios, o poder público,
certamente o resultado não será alcançado
simplesmente dando a moradia. É preciso
participação firme e inclusão social. Tenho dito.
(Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discuti-la,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 704/2016
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:
- Instalação de uma Companhia de
Polícia Militar, subordinada ao 6º
Batalhão, no bairro Feu Rosa, Serra
– Espírito Santo.
Sala das Sessões, 05 de julho de 2016.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual – PSB
JUSTIFICATIVA
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O município da Serra é responsável por
aproximadamente 30% do PIB capixaba, possui mais
de 500 mil habitantes, sendo a maior e a mais
populosa cidade do Estado.
Segurança Pública é um processo sistêmico,
pela necessidade da integração de um conjunto de
conhecimentos e ferramentas estatais que devem
interagir a mesma visão, compromissos e objetivos.
Feu Rosa é um dos maiores e importantes
bairros da Serra, população estimada em 50.000
habitantes, comércio forte, presença do Banco do
Estado do Espírito Santo – Banestes; com muitas
escolas, creches entre outros equipamentos públicos.
Hoje o destacamento policial que existe no
bairro é subordinado à 2ª CIA da PM com sede em
Jacaraípe, dificuldades como logística, extensão
territorial enorme, população (se somarmos toda área
de atuação da 2ª CIA – Jacaraípe, Nova Almeida, Feu
Rosa, Vila Nova de Colares etc. ) estaremos falando
de aproximadamente 160 mil habitantes. Motivo que
justifica a nossa indicação, que traria mais segurança,
mais tranquilidade aos moradores além de facilitar o
trabalho da honrosa Policia Militar.
Infelizmente a comunidade vive também com
constantes conflitos e atos de violência. Sabemos que
a violência se combate especialmente com a
educação, com apoio às famílias, com a prática de
esportes, com projetos sociais. Toda via a presença
da Policia Militar é indispensável. E certamente
contribuiria para melhoria da qualidade de vida e os
índices de violência da população.
Desta forma, salientamos a importância da
matéria com a finalidade de assegurar aos cidadãos o
direito a segurança.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
704/2016.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Senhora Presidenta, 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.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Não havendo mais
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Expediente a ser lido, passa-se à fase das
Comunicações.
Antes
de
passarmos
à
fase
das
Comunicações, a lerei o Ato n.º 2.998/2016:
A Mesa da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, usando as
suas atribuições regimentais, resolve
distribuir as vagas partidárias da
Comissão Especial criada pela
Resolução n.º 4.406, de 29 de abril
de 2016, para, no prazo de cento e
vinte dias, discutir o orçamento de
2017 e manutenção do equilíbrio
orçamentário e financeiro da
Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, da seguinte forma:
PSD, uma vaga; PR, uma vaga; PSB,
uma vaga.
Palácio Domingos Martins, 05 de
julho de 2016.
Theodorico Ferraço
Presidente
Enivaldo dos Anjos
1º Secretário
Cacau Lorenzoni
2º Secretário
Passo a Presidência ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos para que eu possa fazer uso da
palavra. (Pausa)
(Registra
presença
o
Deputado Padre Honório)

Senhor

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Presidente
Enivaldo dos Anjos, nossos companheiros técnicos
desta Casa, imprensa presente, telespectadores e
telespectadoras, tenho muitos assuntos para falar
nesta tribuna, mas começarei por um dado que recebi.
Senhor Deputado Guerino Zanon, estive
semana passada na Secretaria de Segurança e pedi ao
secretário que me encaminhasse toda semana as
estatísticas da segurança do Estado do Espírito Santo.
E aproveito a oportunidade para parabenizar o
secretário André Garcia pelo fechamento deste
semestre.
Fechamos o primeiro semestre de 2016 com
uma redução de dezoito por cento nos registros de
homicídios no Estado. Estamos trabalhando de forma
conjunta, focando em programas de atuação social
para reduzir cada vez mais esse número, garantindo
mais segurança para os cidadãos capixabas. Foi o
menor número de homicídios em dezesseis anos.
Acho que esse dado é extremamente
importante para que possamos comunicar, falar com
a sociedade do Espírito Santo. E estamos implorando,

pedindo, implorando a todos os segmentos para que
se mobilizem nesse sentido. A segurança é nossa, é
de cada um de nós, é a sua segurança. Então, se cada
um ajudar, certamente a segurança melhorará cada
vez mais.
Passo a palavra para aparte ao Senhor
Deputado Guerino Zanon, de Linhares. Nosso exprefeito de Linhares, por três mandatos.
O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Bomdia, Senhora Deputada Luzia Toledo.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) –
Bom-dia, Senhor Deputado Guerino Zanon.
O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) - Bom-dia
a todos. Aos nossos colegas, servidores da Casa, a
todos os que nos acompanham pela TV Ales e nas
galerias, sempre presentes. Só fazendo um adendo,
porque também falarei sobre esse assunto no Grande
Expediente. Tenho espaço, já fiz referência na sessão
passada e quero voltar ao assunto.
Só completando um dado: tivemos uma
redução, Senhora Deputada Luzia Toledo, de trinta e
dois por cento, pegando-se o primeiro semestre de
2016 comparado com o primeiro semestre de 2001,
há dezesseis anos. A redução, mesmo tendo um
aumento de população significativo, foi de trinta e
dois por cento. Realmente, é ainda grande o número,
mas temos que parabenizar muitos. Depois falarei
sobre isso. Obrigado.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) –
Obrigada pelo aparte, Senhor Deputado Guerino
Zanon.
Com essa redução de dezoito por cento e,
sendo realmente uma redução maior em dezesseis
anos, temos que comemorar e parabenizar não só o
secretário André Garcia, mas toda a estrutura da
Secretaria, as secretarias afins e esta Casa. Temos
trabalhado muito nessa direção e temos certeza de
que conseguiremos. Já estamos com uma reunião
marcada para agosto, uma mesa redonda para
discutirmos esses números e, principalmente, as
políticas públicas para as mulheres, principalmente
no quesito da violência doméstica contra a mulher e
contra a família.
Rapidamente, quero deixar a nossa Lei n.º
8.524/2007, que cria o projeto piloto Adote uma
Nascente.
Quero dizer às Senhoras Deputadas e aos
Senhores Deputados que há uns quinze dias fui a
Brasília em busca da primeira parcela para
implantarmos esse projeto piloto em Irupi.
Quero dizer às Senhoras Deputadas, aos
Senhores Deputados e à sociedade que nos assiste
neste momento que conseguimos; a Funasa do Estado
do Espírito Santo já recebeu um milhão. Fomos a
Brasília em busca desse recurso e o Presidente
Nacional deu a sua palavra e assinou. Agora, esse um
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milhão já está na conta da Funasa e o nosso amigo
Nilton Andrade começará a fazer a licitação para que
esse projeto seja iniciado em Irupi, como projeto
piloto Adote uma Nascente. Cuide da sua água. É
isso que começaremos a fazer no Caparaó. Muito
obrigada, Senhor Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Marcelo Santos.
O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB –
Sem revisão do orador) - Senhor Presidente
Enivaldo dos Anjos, ladeado pela Vice-Presidente
Luzia Toledo, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, colegas que neste momento debatem
temas importantes da Mesa Diretora, colegas
presentes neste plenário, nossos cumprimentos. E um
cumprimento especial a você, cidadão, que nos dá a
oportunidade de entrar em sua casa, onde quer que
esteja, por meio deste canal cidadão importante que é
a TV Ales.
Quero repercutir hoje, Senhor Deputado
Amaro Neto, um debate que temos feito com a cidade
de Cariacica há pelo menos duas semanas, em
diversos setores do município. Temos conversado
com a cidade sobre a Cariacica que queremos. Esse
projeto dá uma condição muito legal para nós,
agentes políticos, não de falarmos, pois o objetivo
principal não é a população ouvir os parlamentares,
até porque, ontem, na reunião que fizemos na grande
Castelo Branco, tive a honra de receber, mais uma
vez, o Senhor Deputado Amaro Neto, a quem
agradeço publicamente, e também à Senhora
Deputada Raquel Lessa, além de vereadores do nosso
município. Mas o agradecimento especial é para a
população que marcou uma presença muito bacana. E
lá, Senhor Deputado Dary Pagung, tivemos a
oportunidade de escutar a população para que
pudesse se manifestar e apresentar para nós, que ali
estávamos, o sonho dela e que tipo de serviço ela
quer que a prefeitura preste na saúde, na educação, na
segurança... Ouvimos os lamentos, ouvimos as
críticas à atual administração, mas também ouvimos
boas sugestões de pessoas que atuam nas mais
diversas áreas.
Esse debate, Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, é muito importante. Na maioria das vezes os
detentores de cargos públicos vão lá falar para as
pessoas e impedem-nas do direito de se manifestar,
Acir Mendonça, líder comunitário da região de
Itapemirim. Mas as conversas que temos tido com a
população são muito mais para ouvi-las, extrair delas
esse sentimento, do que para falar.
Costumo dizer que quem conhece a nossa
casa, somos nós. É um problema na tranca; é a
borracha da geladeira que não funciona; e um piso
que está com problema. Conheço a cidade de
Cariacica como a palma da minha mão. Moro
naquele município há quarenta e seis anos; minha
idade. Mas quem conhece o problema da sua casa é
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você. O seu bairro é a sua casa, por isso estamos indo
à sua casa para que você possa nos dizer o problema
que está sentindo no seu dia a dia. Lá ouvimos as
pessoas reclamarem que não há uma parceria, por
exemplo, na área de Segurança do município com as
Polícias Civil e Militar. O município não pode ficar
de braços cruzados esperando as Polícias exercerem
sozinhas seus papéis. A prefeitura pode colaborar e
muito.
Ouvimos lá um grave problema que, aliás, é
o principal: a falta de gestão e de atenção devida à
área da Saúde para a população que busca esse
serviço no poder público.
Senhora Deputada Luzia Toledo, sobre a falta
de atenção a uma política pública voltada às mulheres
foi o que mais se falou. Pois é, não existe. Existe um
conselho criado, mas esse conselho não saiu do
papel, não funciona.
Ouvimos as mães falarem sobre creche. A
creche em Cariacica recebe crianças às 6h45min e a
mãe tem que buscá-las às 11h45min. Qual o serviço
que essa mãe tem que a garante sair para entregar seu
filho às 6h45min e buscá-lo às 11h45min? Ou seja, a
prefeitura precisa ficar antenada para que possa
prestar um bom serviço e não achar que ela sabe o
que está fazendo.
Para a prefeitura entender o que ela precisa
fazer de fato, ela precisa ouvir as pessoas. Ouvir as
mulheres para que elas possam falar da ausência de
uma política pública para elas. E o que falta para
elas? Ouvir a melhor idade, porque precisamos dar
atenção devida à terceira idade. Ouvir os nossos
jovens, ouvir todos os segmentos da sociedade. Ouvir
você, cidadão de Cariacica, para que possamos
entender melhor e fazer mais com menos.
Assim, quero agradecer a você que nos deu a
oportunidade de fazermos um bom bate-papo ontem,
na região da grande Castelo Branco. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Marcos Bruno. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Nunes. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao
Senhor Deputado Padre Honório.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, servidores desta
Casa, aqueles eu nos acompanham, bom-dia!
Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, é
um momento muito importante... Querido Senhor
Deputado Dary Pagung, hoje estarei em sua cidade e
gostaria que V. Ex.ª estivesse lá também,
participando conosco dessa reunião.
O Sr. Dary Pagung – (PRP) – Senhor
Deputado Padre Honório, primeiro quero desejar uma
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boa ida a V. Ex.ª a Baixo Guandu. Infelizmente, não
estarei presente para colocar o tapete azul para V.
Ex.ª, mas não tenho dúvida nenhuma de que V. Ex.ª
fará uma grande palestra para os guanduenses.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – Muito
obrigado. Gostei do tapete azul porque sou
cruzeirense.
Estamos nessa função e o que mais
precisamos nesse momento é levar informações para
os nossos pré-candidatos a vereador e a prefeito,
àqueles que querem trabalhar de uma maneira mais
participativa, de uma maneira mais envolvente com a
comunidade.
Sabemos que para ser professor é necessário
se preparar; para ser advogado é necessário se
preparar; para qualquer outra função é necessário se
preparar. E vejo que muitas vezes uma pessoa se
candidata a uma vaga na Câmara de Vereadores ou
na gestão pública e acaba não se preparando, não é,
Senhor Deputado Luiz Durão?
Já vou lhe dar um aparte, Senhor Deputado
Da Vitória.
E nessas palestras, nesses encontros - não que
alguém esteja querendo ensinar - que possamos
interagir com as pessoas e ter um pouco de
oportunidade para entender a função do vereador, do
prefeito, do secretário e trabalhar isso de maneira
conjunta.
A nossa missão em Baixo Guandu hoje será
interagir com aquela comunidade, com aqueles précandidatos para que possamos, por meio de uma
discussão mais democrática, entender o nosso
verdadeiro espaço dentro dessas instituições públicas.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado Da
Vitória.
O Sr. Da Vitória – (PDT) – Muito obrigado,
Senhor Deputado Padre Honório. Fazer um aparte a
V. Ex.ª é uma honra. Parabenizo pelo brilhante
trabalho que V. Ex.ª tem feito por este estado do
Espírito Santo.
Mostro aqui o apoio de V. Ex.ª para que
pudéssemos atender as comunidades com a indicação
de torres de celular, que esperam há muito tempo. V.
Ex.ª está indicando, junto com o Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, a Senhora Deputada Raquel
Lessa, o Senhor Deputado Euclério Sampaio e o meu
apoio, torres de celular para o distrito de Boapaba,
em Colatina, de onde me ligaram agradecendo; para
São Geraldo, em Mantenópolis; para Monte Carmelo,
em Alto Rio Novo; para o distrito Quinze de
Outubro, em Colatina; para São José, em
Mantenópolis; para Rio Preto, em Água Doce do
Norte; para Piapitangui, em Viana; para São Roque
da Terra Rocha, em São Gabriel da Palha; e para
Cachoeirinha de Itaúnas, em Barra de São Francisco.
Essas comunidades estão muito felizes
porque agora renovam as esperanças de em breve
terem esse grande benefício, que V. Ex.ª tanto
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defende e que apoiamos e defendemos também para
essas cidades.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – Com
certeza, quando colocamos essas torres em conjunto
com os deputados, tenho dito isso lá em nossa base,
ao invés de atendermos apenas três municípios,
atenderemos dezesseis municípios.
O que importa não é se é o Senhor Deputado
Padre Honório, o Senhor Deputado Euclério
Sampaio, o Senhor Deputado Da Vitória, porque são
espaços de todos nós.
O que importa é aquela comunidade ser
atendida. O que importa é aquele sonho, que aquela
comunidade aguarda há tanto tempo, de ter acesso a
um telefone móvel, a ter acesso à internet, ter essa
possibilidade. Como
parlamentares
podermos
oferecer à comunidade. Fomos lá, ouvimos aquelas
pessoas, e agora conduzirmos para elas um benefício
tão grande.
Gostaria de colocar que também outros
lugares receberão e é um trabalho dos trinta
deputados. Os trinta deputados estão fazendo isso
com muito empenho, graças ao trabalho do nosso
presidente e de todos os deputados.
Muito obrigado e uma boa quarta-feira a
todos. Que Deus possa nos abençoar no retorno para
nossas casas.
Obrigado! (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Cacau Lorenzoni)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Pastor Marcos Mansur.
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR –
(PSDB – Sem revisão do orador) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, cumprimento os nossos colaboradores
para que os trabalhos aconteçam a contento em nossa
sessão, os nossos amigos da galeria, a imprensa, os
nossos telespectadores, principalmente nosso povo do
sul do estado do Espírito Santo, pessoal de Cachoeiro
de Itapemirim, e os internautas.
O assunto que quero hoje repercutir nesta
fase de Comunicação é que nesta semana fizemos
elogios ao governo no que diz respeito à criação da
Secretaria de Direitos Humanos, e principalmente à
escolha do novo secretário, Júlio Pompeu.
Porém hoje, cumprimentando o Senhor
Deputado Padre Honório, grande amigo, quero
repercutir a questão das estradas no sul do estado do
Espírito Santo, Senhor Deputado Euclério Sampaio.
Para nós, que somos usuários daquelas
rodovias, há algumas rodovias que gostaria de pedir a
sensibilidade e a atenção, de maneira mais especial,
do governo, até mesmo pela importância dessas
rodovias.
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Por exemplo, quero começar falando da
rodovia do Frade. Não é a primeira vez neste ano que
venho a esta tribuna apelar ao DER para que, por
favor, olhe com carinho e atenção para aquela
rodovia, pela importância que tem. A rodovia do
Frade hoje acolhe setenta por cento do fluxo dos
automóveis e também dos caminhões. Veículos de
transporte pesados que fazem a comunicação entre
Cachoeiro e Vitória passam por aquela rodovia. Por
exemplo, a entrada principal de Cachoeiro, que é a
rodovia de Safra, teve o fluxo reduzido em setenta
por cento. Só é utilizada para transportes que vêm de
Marataízes e sentido Rio de Janeiro para cá. Agora,
esse fluxo de Cachoeiro a Vitória e de Vitória a
Cachoeiro, todo ele passa pela rodovia do Frade. É
um asfalto, diga-se de passagem, sem qualidade, já
está velho, precisando ser trocado e não tem
acostamento. Não é simplesmente uma rodovia
estadual; tem que ter estrutura, no mínimo, de uma
rodovia federal naquele espaço.
Pedimos toda sensibilidade porque a rodovia,
a cada chuva, esburaca mais ainda. Os usuários, nós
que transitamos para lá e para cá sem helicóptero,
transitamos de automóvel... Pedirei o helicóptero do
Senhor Deputado Marcelo Santos quando eu precisar
ir, ou dos Senhores Deputados Luiz Durão e Da
Vitória. Mas deixando a brincadeira de lado e falando
sério, nós que transitamos no local todo dia, cada
viagem que vamos e voltamos é um buraco novo.
Buraco não, às vezes uma panela. E o pior: há
panelas ali que ficam trinta dias sem receber uma pá
de terra dentro daquela cratera. Fazemos esse apelo
pela importância dessa rodovia.
Outro caso semelhante e de igual
importância, agora pela importância do escoamento
dos seus produtos, por ser uma região agropecuária e
também turística, é da rodovia Gumercindo Moura,
que liga Vargem Alta à BR-262. Temos um trecho já
pavimentado, já edificado, já construído, mas pelo
amor de Deus, os trechos que não estão ainda
reformados estão impraticáveis e intransitáveis. Ali
temos um fluxo muito grande também de pessoas.
Como disse, há escoamento de produção de leite, de
verduras, de hortigranjeiros e de olerícolas. E temos
ali a região turística, o pessoal que usa o caminho
para acessar as montanhas. Então, fazemos este
apelo, este pedido encarecido, ao nosso DER e ao
nosso Governo do Estado, para que tenham
sensibilidade.
Muito obrigado, senhor presidente. (Muito
bem!)
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Antes de conceder a palavra à
próxima oradora, Senhora Deputada Raquel Lessa,
retifico aqui no plenário que pelo Ato n.º 2.998/2016,
da Comissão Especial, o PSD tem uma vaga, o PR
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uma vaga e o PMN a outra vaga, e não o PSB,
Senhora Deputada Janete de Sá.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Raquel Lessa.
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD – Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente Enivaldo
dos Anjos, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, bom dia. Hoje parabenizo o prefeito
Sérgio Lubiana, conhecido como Barrigueira, Senhor
Deputado Dary Pagung, que está dando um exemplo
de gestão. Tive a oportunidade e o prazer de estar
presente em algumas inaugurações. S. Ex.ª inaugurou
obras. Há oito dias o Barrigueira está inaugurando
obras, obras importantes, Senhor Deputado Guerino
Zanon. V. Ex.ª que foi um excelente gestor sabe do
que estou falando. Como é difícil inaugurar tantas
obras como o prefeito de Nova Venécia, Barrigueira,
tem feito! Tanto inaugurar como dar ordem de
serviço. S. Ex.ª deu ordem de serviço a alguns
calçamentos,
inaugurou
muitas
quadras
poliesportivas, inclusive nos bairros da cidade e no
interior, entregou moradias. E sabemos o quanto as
pessoas nas nossas cidades clamam por moradia, por
habitação. Ele fez um programa e conseguiu entregar
algumas habitações. Inaugurou a Casa do
Empreendedor, deu ordem de serviço para a unidade
de saúde do bairro Altoé. Inaugurou a quadra de
esportes de Água Limpa, a alegria daquela
comunidade em receber uma quadra coberta, quando
sabemos da utilidade que tem uma quadra
poliesportiva no interior. Ele inaugurou a iluminação
pública de Água Limpa. E sexta-feira fez uma grande
inauguração. Inaugurou a Praça Adélio Lubiana, é
uma praça na beira-rio de Nova Venécia, muito
arrojada, com uma belíssima escultura feito por um
italiano.
Foram obras que tenho certeza de que o povo
de Nova Venécia está orgulhoso. Sabemos quando
fazemos um tipo de obra que mexe com a autoestima
do município, e esse foi um tipo de obra que mexeu
com a autoestima do povo de Nova Venécia. Ele vai
fazer a entrega da passarela. Não vai inaugurar
porque não pode mais, já acabou o período de
inauguração, pois ele é candidato. Será entregue essa
passarela que será o cartão postal de Nova Venécia.
Uma passarela supermoderna, muito bonita, será uma
obra que irá marcar Nova Venécia. A enchente de
2013 levou a passarela. Ele não queria fazer, como
disse, uma pinguela. Fez um projeto e teve de
arranjar recursos. Conseguiu recursos em Brasília,
colocou um pouco de recurso municipal e vai
entregar logo, acho que no final deste mês, essa
passarela.
Quero saudar também a prefeita de Alto Rio
Novo, Maria Emanuela Alves Pedroso, que é uma
prefeita que também me orgulha muito como mulher,
uma grande gestora que tem inaugurado muitas
obras. Também tive o prazer de estar em algumas
inaugurações de obras em Alto Rio Novo. Emanuela
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está fazendo um trabalho sério, um trabalho de
gestão, e tem colocado importantes obras em Alto
Rio Novo. Tive o prazer de estar lá inaugurando um
PA 24h, que parece mais um hospital. Parabéns
Emanuela, parabéns Barrigueira.
Já fui gestora. É importante o gestor ter
responsabilidade, ter ética e continuar fazendo as
obras até o dia 31 de dezembro. Não adianta esse
papo de que começou a entregar porque está perto da
eleição. Temos um prazo muito curto, quatro anos
passa rápido. Até que você faça os projetos, que você
licite a obra, demora até inaugurar. O bom gestor
inaugura até dia 31 de dezembro.
Parabenizo, pois mesmo com todas as
dificuldades que o nosso Estado tem passado, que os
municípios estão passando e sofrendo, com essa crise
hídrica, os bons gestores, aqueles que fizeram o dever
de casa, estão conseguindo mostrar à população e ao
seu município que quando se tem um bom gestor,
existem obras. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Sandro Locutor.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS –
Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Mesa
Diretora, lideranças que nos acompanham pela TV
Ales, pela TV Educativa e pelos demais veículos que
levam o nosso trabalho aos mais variados lugares e
municípios do estado do Espírito Santo, um bom-dia.
Senhor Presidente, falo hoje do meu partido
PROS. Ontem, pude participar de uma atividade
nacional do partido, na qual lançou-se o projeto
PROS Mais Sustentável, em que uma das bandeiras
empunhadas em todo o território nacional passou a
ser, a partir do seminário de ontem, as energias
renováveis. Ontem, todas as autoridades e as
associações nacionais de energias renováveis estavam
participando conosco dessa atividade.
O Espírito Santo vivencia uma crise hídrica
grandiosa, que tem prejudicado todos os nossos
setores produtivos. No meu querido município de
Ecoporanga, por exemplo, temos vivenciado a morte
de matrizes, do gado. O café conilon no norte e no
noroeste está sofrendo uma perda de mais de
quarenta, cinquenta por cento por causa da crise
hídrica.
O aproveitamento de energias renováveis e a
produção de energias alternativas seriam uma grande
contribuição a ser dada para a preservação dos nossos
poucos mananciais, das nossas águas, um bem,
Senhor Deputado Luiz Durão, importantíssimo para a
sobrevivência humana.
O PROS encampa a partir de então uma
campanha nacional da energia renovável através da
energia eólica. O Espírito Santo tem um potencial
gigantesco de energia solar.
Ontem, encontrei-me com o governador por
acaso e S. Ex.ª disse já dos estudos de um novo atlas
das energias renováveis do Espírito Santo, visto que
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iniciou um trabalho no seu primeiro governo. Agora,
já se estuda a construção de uma nova ambiência para
a produção dessas energias renováveis. Estava lá o
pessoal do setor do etanol, da energia solar, da
energia eólica, as associações brasileiras todas
empenhadas.
E o nosso partido empunha essa bandeira da
produção e das condicionantes para que o Estado e a
União possam facilitar a produção dessas energias.
Existe toda uma tributação, uma regulamentação para
ampliação dessas energias renováveis e, com certeza,
nós, a partir de então, estaremos em todo o Brasil, em
todos os setores, no Congresso Nacional, trabalhando
esse assunto da energia renovável.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) – Muito
obrigado. Parabéns pela preocupação de V. Ex.ª com
a energia limpa. Eu queria também deixar registrado
que, infelizmente, os governos estaduais não têm
interesse na energia fotovoltaica - que também pode
ser gerada através de placas de energia solar - porque
diminui em algum momento a arrecadação de ICMS,
mas o governo tem que pensar no consumidor, na sua
população e em nossos habitantes. Então, quero dar
os parabéns a V. Ex.ª e dizer que temos que
sensibilizar todos os governos estaduais no sentido de
abrir mão um pouco desse peso tributário que temos.
Obrigado.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Freitas)
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) Agradeço a V. Ex.ª.
Passo a declinar, Senhor Presidente, no
sentido de que o nosso partido estará trabalhando em
todas as frentes para que isso possa ser viabilizado. O
presidente da associação nacional estava dizendo da
importância da energia fotovoltaica.
Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, hoje à
noite, o nosso partido PROS se reunirá em Cariacica,
onde temos cerca de vinte e oito pré-candidatos a
vereadores. E o partido hoje colocará o nosso nome,
do deputado Sandro Locutor, como pré-candidato a
prefeito do município de Cariacica.
Hoje, nós teremos a reunião na Câmara
Municipal de Cariacica e estaremos conversando
sobre a situação política do nosso município. E o
nosso nome estará colocado hoje também como précandidato a prefeito do município de Cariacica.
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Tendo em vista o Senhor
Presidente
estar
precisando
fazer
um
pronunciamento, consulto o Plenário se permitiremos
que os Senhores Deputados Sergio Majeski e
Theodorico Ferraço se manifestem por cinco minutos
cada um neste horário.
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Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Concedo a palavra o Senhor Deputado Sergio
Majeski.
O Plenário acabou de aprovar, estendendo...

Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado, contra dois votos dos Senhores
Deputados Gilsinho Lopes e Sergio Majeski.
À Secretaria para extração de autógrafos.

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Desculpe-me, mas
quem pediu isso? Foi atendendo a pedido de quem?

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – V. Ex.ª não concorda?

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Alerto o Plenário que haverá
entrega de Titulo de Cidadão semana que vem.
Precisamos de acordo para votarmos todos os Títulos
de Cidadão que estão aqui para permitir que possam
receber na segunda-feira. Conto com a compreensão
do Senhor Deputado Gilsinho Lopes para, logo após
declarar seu voto, fazermos a votação dos títulos e,
então, seguirmos a Ordem do Dia.
Concedo a palavra a V. Ex.ª.

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Não. Discordo, porque o tempo acabou e ninguém
fez esse pedido.
O SR. GUERINO ZANON – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Senhor Presidente em
exercício, também discordo.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Mas vocês votaram.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Mas Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, desculpeme, mas quem pediu?
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O Plenário desvotando,
encerramos a fase das Comunicações e passamos à
Ordem do Dia.
Aqui é assim: votou, votou; quer desvotar,
desvota.
Votação da redação final do Projeto de Lei
n.º 95/2015, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
que proíbe empresas e estabelecimentos comerciais
que disponibilizam atendimento telefônico gratuito 0800 - de recusar ou bloquear ligações de celulares.
Publicado no DPL do dia 25/04/2015. Parecer n.º
260/2016, da Comissão de Justiça, pela aprovação,
publicado no DPL do dia 04/07/2016.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Votação da redação final do Projeto de Lei
n.º 119/2016, oriundo da Mensagem Governamental
n.º 144/2016, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração e execução da Lei Orçamentária referente
ao exercício financeiro de 2017 e da outras
providências. Publicado no DPL do dia 03/05/2016.
Parecer n.º 23/2016, da Comissão de Finanças,
publicado no DPL do dia 06/07/2016.

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Presidente, em função da necessidade de votar os
títulos, abro mão da minha justificativa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.º 96/2016, do Senhor
Deputado Freitas, que institui a Política Estadual de
Incentivo à Produção de Pimenta-do-Reino de
Qualidade. Publicado no DPL do dia 25/04/2016.
Parecer n.º 254/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade, com emenda.
Concedo a palavra à Comissão de Meio
Ambiente, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
Como o Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto, presidente da Comissão de Meio Ambiente,
não está presente, assume o vice-presidente, Senhor
Deputado Erick Musso, nunca ausente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ERICK MUSSO - PMDB) – Convoco os membros
da Comissão de Meio Ambiente, Senhores Deputados
Gildevan Fernandes, Dary Pagung e Bruno Lamas.
Há quorum.
Designo para relatar o projeto o Senhor
Deputado Dary Pagung.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP – Sem
revisão do orador) – Senhores Presidente e senhores
membros da Comissão de Meio Ambiente, do Projeto
de Lei n.º 96/2016, do Senhor Deputado Freitas,
institui a Política Estadual de Incentivo à Produção
de Pimenta-do-Reino de Qualidade.
O referido projeto já passou pela Comissão
de Justiça e o nosso parecer é pela aprovação com a
emenda apresentada pela Comissão de Justiça.
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Esse é nosso parecer, Senhor Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ERICK MUSSO – PMDB) – O relato do Senhor
Deputado Dary Pagung é pela aprovação, com
emenda.
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. GILDEVAN
(PMDB) – Com o relator.

FERNANDES

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD - Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Agricultura, relato pela
aprovação do parecer, sem emenda. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(PADRE HONÓRIO - PT) - Em discussão o
parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?

–
O SR. FREITAS – (PSB) - Com a relatora.

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com a
relatora.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ERICK MUSSO – PMDB) – A Presidência
acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade, com emenda, pela Comissão de
Proteção ao Meio Ambiente.
Devolvo o projeto à Mesa.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(PADRE HONÓRIO - PT) – A presidência
acompanha o voto da relatora.
Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Agricultura, sem
emenda.
Devolvo o projeto à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à Comissão de
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
Concedo a palavra ao vice-presidente da
Comissão de Agricultura, Senhor Deputado Padre
Honório.

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) –
Senhora Presidenta, pela ordem! Tendo em vista que
o Senhor Deputado Dary Pagung foi o relator na
Comissão de Finanças, e relatou também na
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, vou
reconvocar a Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente e redesignar o relator.
Mas agora o nosso presidente da Comissão,
Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, já está aqui
e vai assumir a presidência, para que possa fazer isso.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Defiro.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(PADRE HONÓRIO – PT) – Convoco os membros
da Comissão de Agricultura, Senhores Deputados
Freitas, Raquel Lessa, Erick Musso e Nunes. Há
quorum.
Designo para relatar o projeto a Senhora
Deputada Raquel Lessa.
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhor
Presidente e senhores membros da Comissão de
Agricultura, em mãos o Projeto de Lei n.º 96/2016,
que institui a Política Estadual de Incentivo à
Produção de Pimenta-do-Reino de Qualidade.
Senhor Presidente, solicito o prazo de três
minutos para analisar a matéria.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Está suspensa a sessão. (Pausa)
(A sessão é suspensa às 10h08min e
reaberta às 10h11min)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Está reaberta a sessão.
Devolvo a palavra à relatora, Senhora
Deputada Raquel Lessa.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) Convoco os membros da Comissão de Proteção ao
Meio Ambiente. (Pausa)
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Erick Musso,
para relatar o projeto.
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente, de igual forma, já amplamente debatido
em outras comissões, relatamos pela aprovação do
projeto, sem emenda. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) – Em
discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o
relator.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Com o relator.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) - A
Presidência acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente, sem emenda.
Devolvo o projeto à Mesa.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – 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. (Pausa)
Há quorum.
Designo para relatar o projeto o Senhor
Deputado Almir Vieira.
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP - Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Finanças, o nosso relatório
também é pela aprovação do projeto, sem emenda.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Em discussão o parecer.
(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Com o relator.
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) – Com o
relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) –
Com o relator.
O SR. FREITAS - (PSB) – Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – A Presidência
acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Finanças, sem a
emenda aprovada na Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
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O SR. FREITAS - (PSB) – Senhora
Presidente, pela ordem! Como autor do projeto, quero
pedir preferência de votação pela comissão
pertinente, comissão de mérito, pela Comissão de
Agricultura, que aprovou, sem emenda, o presente
projeto.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Em votação o requerimento
feito pelo Senhor Deputado Freitas, dando
preferência para a Comissão de Agricultura.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Em discussão o Projeto de Lei n.º 96/2016,
na forma do parecer da Comissão de Agricultura.
(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 Secretaria para extração de autógrafos.
O SR. FREITAS - (PSB) – Senhora
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Freitas.
O SR. FREITAS - (PSB – Sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, quero, nesta oportunidade,
agradecer ao conjunto dos Deputados e das
Deputadas desta Assembleia a apreciação do projeto
de lei de nossa autoria, que vai ao encontro das
necessidades do setor produtivo da pimenta-do-reino;
da cadeia produtiva da pimenta-do-reino no estado do
Espírito Santo.
É importante enaltecer aqui a importância
econômica da pimenta-do-reino no âmbito do nosso
estado, pimenta que ocupa hoje o terceiro PIB
agrícola do estado do Espírito Santo, produzida em
aproximadamente cinquenta e cinco municípios,
pimenta que é uma força da nossa economia, uma
força na geração de emprego e renda para nosso povo
e para os municípios capixabas.
Estamos com esse projeto aqui aprovado,
esperando, óbvio, a sanção do Governo do Estado.
Estamos fomentando e instituindo uma política
estadual de incentivo à produção de pimenta-do-reino
de qualidade.
O estado já é um grande produtor. Os
municípios do Norte e Noroeste vêm produzindo
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cada vez mais e vêm, sim, melhorando a qualidade,
mas nossa preocupação é no sentido de que o
governo estabeleça e fiscalize essa produção, para
ampliar cada vez mais a qualidade do produto no
âmbito do estado do Espírito Santo.
Queremos elevar o padrão da qualidade,
porque a maior parte do nosso produto, produto esse
que é comercializado como mais uma commodity
aqui no estado, e o mercado internacional para onde
esse produto vai é competitivo e exigente... Se não
cuidarmos de um produto que está elevando a
economia do Espírito Santo, elevando a fomentação
de renda no setor produtivo da agricultura no estado
do Espírito Santo, se não nos preocuparmos com isso,
correremos o risco de que nosso produto possa ser
impedido de entrar em determinados países.
Com essa preocupação, estamos trazendo
para o âmbito do estado a política de qualidade da
produção da pimenta-do-reino. Estamos buscando
com isso uma sustentabilidade ambiental, econômica
e social dessa atividade.
Queremos que tenham mais atenção àqueles
produtores que se preocupam com a qualidade, com a
procedência da muda, com a secagem da pimenta-doreino, porque queremos que nosso produto seja o
melhor produto colocado no mercado internacional.
Sendo assim, não tenho dúvida nenhuma de que a
preferência pelo produto do Espírito Santo será
sempre uma observação em alta no mercado
internacional e não tenho dúvidas de que uma
preferência do nosso produto fará com que o nosso
produto tenha um maior valor no mercado
internacional. Automaticamente, queremos também
que o governo esteja atento para alimentar a
produção com crédito, com assistência técnica, com
extensão rural, fomentando principalmente o
associativismo e o cooperativismo.
Sendo assim, queremos agradecer ao
conjunto dos Deputados e Deputadas que tiveram a
sensibilidade de observar que esse projeto tem grande
alcance social e valoriza o setor produtivo da
agropecuária no Estado do Espírito Santo. Quero
agradecer a cada um dos nossos Pares. Obrigado pela
atenção e pela sensibilidade com o nosso projeto.
(Muito bem!)

(LUIZ DURÃO - PDT) – Convoco os membros da
Comissão de Justiça. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Justiça,
relato pela constitucionalidade. (Muito bem!)
(Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
- PMDB) – Discussão única, em regime de urgência,
do Projeto de Resolução n.º 19/2016, do Deputado
Euclério Sampaio, que cria a Medalha Policial Civil
Edmar Guimarães em homenagem aos policiais civis
e demais servidores civis de carreira na segurança
pública. Publicado no DPL do dia 30/06/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
Na ausência da Senhora Deputada Raquel
Lessa, concedo a palavra ao Senhor Deputado Luiz
Durão.

relator.

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutilo.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ DURÃO - PDT) - Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Justiça, quero parabenizar
o Senhor Deputado Euclério Sampaio pela instituição
dessa comenda, considerando que o Edmar
Guimarães, um policial civil, dedicou a vida pela
Polícia Civil e morreu em um acidente
automobilístico em serviço e sempre cumpriu com as
suas obrigações. Parabéns, Senhor Deputado Euclério
Sampaio. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ DURÃO - PDT) - Continua em discussão o
parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Com o
relator.
O SR. GILDEVAN
(PMDB) - Com o relator.

FERNANDES

-

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) Com o relator.
O SR. NUNES - (PT) - Com o relator.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ DURÃO - PDT) - Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à
Comissão de Segurança, para que esta ofereça
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parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES - PR) – Assumo a Comissão
de Segurança considerando que o Senhor Deputado
Euclério Sampaio é o autor da matéria. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de
Segurança, relato pela aprovação do projeto. (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Com o relator.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Com o relator.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o
relator.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – A Mesa Diretora solicita ao
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos para relatar.

relator.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) 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 - (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. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o Projeto de Resolução n.º 19/2016
para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
o Projeto de Resolução n.º 19/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, cria a Medalha Policial
Civil Edmar Guimarães em homenagem aos policiais
civis e demais servidores civis de carreira da
segurança pública.
O nosso parecer é pela aprovação. (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD - Sem revisão do orador) –
Senhor Presidente, examinando atentamente o
assunto e vendo que o projeto merece ser acolhido
por este plenário desta Casa, relato pela aprovação.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em discussão o parecer.
(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como vota o Senhor Deputado?
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (CACAU
LORENZONI – PP) – Com o relator.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Eu também acompanho.
Aprovado por unanimidade pela Mesa
Diretora.
Em discussão o Projeto de Resolução n.º
19/2016.
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa)
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Em Mesa para promulgação.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Euclério Sampaio.
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, quero
só agradecer aos Senhores Deputados e, em especial,
ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes que fez uma fala
aqui sobre o Policial Edmar Guimarães, que teve a
sua vida ceifada no cumprimento do seu dever. E
muito honra para a Polícia Civil a criação desta
medalha. Obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhor
Presidente, pela ordem! Gostaria de indicar o meu
nome para compor a Comissão Especial do
Orçamento da Assembleia de 2017, pela Bancada do
PMN.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – OK, Senhora Deputada.
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Designo para relatar o projeto o Senhor
Deputado Luiz Durão. O projeto é do Senhor
Deputado Bruno Lamas, tem emendas do próprio
autor no projeto que está em regime de urgência.
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Justiça, Projeto de Lei n.º
206/2016, que altera a redação do caput do art. 16 da
Lei n.º 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA, definindo seu pagamento de
forma parcelada.
O próprio autor apresentou a emenda n.º
001/2016 ao Projeto de Lei n.º 206/2016.
O caput do art. 16 da Lei n.º 6.999, de 27 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,
passa a vigorar com a seguinte redação.

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Senhor Presidente, pela ordem! Também faço
indicação. Aliás, o líder do governo do nosso partido,
eu sou o autor da comissão e vou participar com a
autorização do líder. E, Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, do PR, V. Ex.ª vai indicar seu nome para a
Comissão do Orçamento?
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – O
Senhor Deputado Gilsinho Lopes está escolhendo
quem será o membro do PR que será indicado.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) –
Considerando que sou o líder do meu partido, indico
o meu nome.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Está deferido o pedido.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 206/2016, do Deputado Bruno
Lamas e outros, que altera a redação do caput do art.
16 Lei n.º 6.999, de 27 de dezembro de 2001 que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, definindo seu
pagamento de forma parcelada. Publicado no DPL do
dia 05/07/2016. (Existe emenda anexada ao Projeto,
do próprio autor, para ser analisada pelas comissões).
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor
Presidente, está presente o Vice-Presidente da
Comissão de Justiça e por isso passo o projeto para S.
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – Como
vice-presidente da Comissão de Justiça, convoco os
seus membros. (Pausa)
Há quorum.

Art. 16 – O imposto relativo a
veículos usados leves poderá ser
pago em cota única ou em quatro
parcelas iguais e sucessivas,
vencendo a cota única ou a primeira
parcela na data prevista no
regulamento e as demais, trinta dias
após o vencimento da última.
Relato pela constitucionalidade, acatando a
emenda.
Devolvo ao presidente da Comissão. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) – Em
discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. GILDEVAN
(PMDB) – Com o relator.

FERNANDES

–

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) –
Com o relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) –
Com o relator.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) – A
Presidência acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) - Concedo a palavra à
Comissão de Defesa do Consumidor, para que esta
ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES – PR) – Convoco os membros
da Comissão de Defesa do Consumidor, Senhores
Deputados Pastor Marcos Mansur, Edson Magalhães
e Luzia Toledo.
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Defesa
do Consumidor, relato pela aprovação, com a emenda
apresentada pelo autor. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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parcelas iguais e sucessivas,
vencendo a cota única ou a primeira
parcela na data prevista no
regulamento e as demais, trinta dias
após o vencimento da última.”
(...)”
Autor: Senhor Deputado Bruno Lamas.
O nosso parecer é pela aprovação,
parabenizando o Senhor Deputado Bruno Lamas pelo
projeto de lei. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) - Com o
relator.
O SR. FREITAS – (PSB) - Com o relator.

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR –
(PSDB) – Com o relator.

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

O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Com o relator.

O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) Com o relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES – PR) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Defesa do Consumidor.
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. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
Projeto de Lei n.º 206/2016, que altera a redação do
caput do art. 16 Lei n.º 6.999, de 27 de dezembro de
2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,
definindo seu pagamento de forma parcelada.
O Senhor Deputado Bruno Lamas, autor do
projeto, apresentou também uma emenda, de n.º 01:
“Art. 1º O caput do art. 16 da Lei nº
6.999, de 27 de dezembro de 2001,
que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade
de
Veículos
Automotores – IPVA, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 16. O Imposto relativo aos
veículos usados leves poderá ser
pago em cota única ou em quatro

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em discussão o Projeto de Lei
n.º 206/2016. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Lei n.º 206/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado à unanimidade.
Parabéns, Senhor Deputado Bruno Lamas.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Bruno Lamas.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, agradeço ao
Senhor Presidente Theodorico Ferraço e à Mesa
Diretora, juntamente com os técnicos da Casa,
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fazendo isso na pessoa do senhor Casagrande.
Agradeço à Comissão de Justiça a agilidade,
à liderança do Governo, Senhores Deputados
Gildevan Fernandes e Erick Musso, a todos os meus
colegas deputados e deputadas e ao bom diálogo com
a Casa Civil, com o Governo do Estado, com o
Detran, com a Secretaria da Fazenda os ajustes
necessários.
É uma alegria saber que todos os capixabas
terão o direito de parcelar seu IPVA em até quatro
vezes a partir de 1.º de janeiro de 2017. É uma
contribuição que fica para a eternidade, porque
acredito que ninguém virá a revogá-la e, sim,
melhorar isso no futuro.
Muito
obrigado,
Senhor
Deputado
Theodorico Ferraço. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – O Projeto de Lei n.º 206/2016
vai à Comissão de Justiça para redação final.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 208/2016, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 309/2016, que institui programa
de desenvolvimento e proteção à economia do
Estado, nas condições que especifica. Publicado no
DPL do dia 05/07/2016. Parecer oral da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade. Na Comissão de
Ciência e Tecnologia o Deputado Sergio Majeski se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria
na Sessão Extraordinária do dia 05/07/2016. (Prazo
até o dia 12/07/2016).
Antes de convocar a Comissão de Ciência e
Tecnologia, vou deferir o requerimento do Senhor
Deputado Gilsinho Lopes, que pede que a matéria
seja vista também pela Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte. Assim sendo, Senhor
Deputado Gilsinho Lopes, é deferido o pedido de V.
Ex.ª e, tão logo o Senhor Deputado Sergio Majeski
devolva o processo, o encaminharemos a V. Ex.ª.
Concedo a palavra à Comissão de Ciência e
Tecnologia, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (SERGIO MAJESKI - PSDB) - Convoco os
membros da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Senhores Deputados Nunes e Bruno Lamas.
Senhor Presidente, dado o tamanho desse
importante projeto – este projeto tem trinta páginas,
vinte e nove artigos e um anexo -, e que só tive de
ontem para hoje para entendê-lo profundamente,
entendo sua importância, mas informo a V. Ex.ª que
continuarei me prevalecendo do prazo regimental,
requerido na sessão ordinária realizada dia 05 de
julho de 2016, para oferecer parecer ao Projeto de Lei
n.º 208/2016.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - É regimental.
Discussão única, em regime de urgência, do
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Projeto de Lei n.º 66/2016, do Deputado Luiz Durão
e outros, que dispõe sobre a proibição de os
organizadores de eventos artísticos culturais, no
âmbito do Estado, efetuarem a venda de bebidas em
latas, garrafas e copos de vidro. Publicado no DPL do
dia 28/03/2016. Parecer n.º 244/2016, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, com
as emendas apresentadas pelo autor.
Concedo a palavra à Comissão de Cultura, para
que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PMDB)
- Senhor Presidente, pela ordem! O item que está em
discussão é o item seis ou o sete?
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Sete. No item seis o Senhor
Deputado Sergio Majeski se prevaleceu do prazo para
estudar a matéria e não colocou em votação.
O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PMDB)
– O item sete é o da Senhora Deputada Janete de Sá.
Senhor Deputado Luiz Durão, na Comissão de
Justiça.
Gostaria de sugerir a V. Ex.ª e aos pares,
Senhor Presidente, que após a apreciação deste
projeto, façamos verificação de quórum, com o
objetivo de fazermos uma extraordinária para
votarmos o projeto do Fundágua e outros projetos
que forem necessários.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Senhor Deputado Gildevan
Fernandes, atenderemos o pedido de V. Ex.ª, mas
rogamos a gentileza de permitir que votemos os
projetos de decreto legislativo que concedem Título
de Cidadão Espírito-Santense. O prazo para votarmos
esses projetos é até hoje. Faremos essa votação em
bloco para não ter problema e andar mais depressa.
Portanto, rogamos a V. Ex.ª que retire o
pedido, senão terei que atendê-lo e isso prejudicará a
matéria.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Sim, Senhor Presidente, retiro o pedido
momentaneamente, acatando a sugestão de V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra à
Comissão de Cultura, para que esta ofereça parecer
oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DA VITÓRIA - PDT) – Convoco os membros da
Comissão de Cultura, os Senhores Deputados Edson
Magalhães e Luzia Toledo. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Cultura,
o Projeto de Lei n.º 66/2016, de autoria do Senhor
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Deputado Luiz Durão, que está vigilante no seu
projeto, dispõe sobre a proibição de os organizadores
de eventos artísticos culturais, no âmbito do Estado
do Espírito Santo, efetuarem a venda de bebidas em
latas, garrafas e copos de vidro.
O Senhor Deputado Luiz Durão sempre
preocupado com a segurança das pessoas e também
trabalhando para termos mais alternativas de eventos
culturais.
Esta é a Comissão de mérito sobre o tema. E
seguindo a orientação da Comissão de Constituição e
Justiça, pela legalidade e constitucionalidade, com as
emendas já no consenso aprovadas, relatamos pela
aprovação do Projeto. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO - PDT) – Convoco os
membros da Comissão de Segurança. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de
Segurança, o Projeto de Lei n.º 66/2016, de autoria
do Senhor Deputado Luiz Durão, dispõe sobre a
proibição de os organizadores de eventos artísticos
culturais, no âmbito do Estado do Espírito Santo,
efetuarem a venda de bebidas em latas, garrafas e
copos de vidro.
Apresento relatório pela aprovação, com as
emendas propostas pelo próprio autor. (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. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o
relator.

O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Com o relator.

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) -

Com o

relator.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN) - Com o relator.

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Com o
relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DA VITÓRIA - PDT) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Cultura.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra à
Comissão de Segurança, para que esta ofereça
parecer oral ao projeto.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a V. Ex.ª que
analise e consulte o Planário, já que temos vários
projetos de decreto legislativo que concedem Título
de Cidadão Espírito-Santense, que são terminativos
na Casa, que façamos uma reunião em conjunto para
aprovarmos todos os títulos e limparmos a pauta.
Acredito que isso seja consenso em Plenário e com a
sapiência de V. Ex.ª podemos dar andamento e
velocidade a essa matéria.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em votação o requerimento
do Senhor Deputado Marcelo Santos.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Votaremos em bloco tão logo votarmos os
dois projetos que estão na frente.

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO - PDT) – Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade
pela Comissão de Segurança.
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. (Pausa)
Há quorum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
o Projeto de Lei n.º 66/2016, do Senhor Deputado
Luiz Durão e outros, dispõe sobre a proibição de os
organizadores de eventos artísticos culturais, no
âmbito do estado do Espírito Santo, efetuarem a
venda de bebidas em latas, garrafas e copos de vidro.
Nosso parecer é pela aprovação do projeto de
lei de autoria do Senhor Deputado Luiz Durão, com
as quatro emendas modificativas apresentadas pelo
autor. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
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Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) –
Com o relator.
O SR. HUDSON LEAL – (PTN) – Com o
relator.
O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Com o relator.
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – Com
o relator.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em discussão o Projeto de
Lei n.º 66/2016.
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 redação final.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 67/2016, do Senhor Deputado Luiz
Durão e outros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
os organizadores de eventos artísticos culturais
discriminarem e cumprirem os horários das
apresentações sobre os bilhetes de ingressos ou
convites destinados aos eventos realizados no âmbito
do Estado. Publicado no DPL do dia 28/03/2016.
Parecer n.º 245/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade da matéria.
Concedo a palavra à Comissão de Cultura,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
Senhor Deputado Da Vitória, V. Ex.ª mais
uma vez como o homem da cultura nordestina.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DA VITÓRIA – PDT) – Senhor Presidente, tenho
percebido a felicidade de V. Ex.ª quando me
convoca.
Convoco os membros da Comissão de
Cultura, Senhores Deputados Amaro Neto, Sergio
Majeski, Euclério Sampaio e Doutor Rafael Favatto.
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Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Cultura,
o Projeto de Lei n.º 67/2016, também de autoria do
Senhor Deputado Luiz Durão e outros, dispõe sobre a
obrigatoriedade de os organizadores de eventos
artísticos culturais discriminarem e cumprirem os
horários das apresentações sobre os bilhetes de
ingressos ou convites destinados aos eventos
realizados no âmbito do estado do Espírito Santo.
Já
tendo
recebido
parecer
de
constitucionalidade e legalidade na Comissão de
Constituição e Justiça, entendemos na Comissão de
Cultura, que é a comissão de mérito, ser um projeto
de extrema importância e relevância para o nosso
estado, votamos pela aprovação. (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 –
(DA VITÓRIA – PDT) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Cultura.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Submeto ao Plenário a
supressão da Grande Expediente para ensejar a
convocação de reunião extraordinária.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Concedo a palavra à Comissão de Defesa do
Consumidor, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES – PR) – Convoco os membros
da Comissão de Defesa do Consumidor. (Pausa)
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar e peço vista,
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – É regimental.
Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º, do
Regimento Interno, 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.
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Publicada no DPL do dia 27/11/2015.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria
de propor ao autor, Senhor Deputado Sergio Majeski,
com a concordância de S. Ex.ª, que adiemos a
votação dessa proposta para a próxima sessão, a fim
de votarmos os títulos de cidadania e realizarmos a
sessão extraordinária na sequência.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Está de acordo, Senhor
Deputado? (Pausa)
Ficará adiada para a próxima pauta, a
próxima sessão. Ok?
Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Atenderemos agora ao requerimento do
Senhor Deputado Marcelo Santos.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 65/2016, do Senhor Deputado Nunes,
que concede o Título de Cidadania Espírito-Santense
ao senhor José Malaquias de Queiróz. Publicado no
DPL do dia 07/06/2016. Pareceres n.os 261/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade e 125/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, publicados no DPL do dia
05/07/2016.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 66/2016, da Senhora Deputada Janete
de Sá, que concede o Título de Cidadania EspíritoSantense ao senhor Carlos Heugênio Duarte
Camisão. Publicado no DPL do dia 14/06/2016.
Pareceres n.os 259/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 126/2016, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação, publicados
no DPL do dia 05/07/2016.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 67/2016, do Senhor Deputado Sergio
Majeski, que concede o Título de Cidadania EspíritoSantense ao senhor Luis Paulo Rosenberg. Publicado
no DPL do dia 14/06/2016. Pareceres n.os 262/2016,
da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade e 133/2016, da Comissão de Cidadania,
pela aprovação, publicados no DPL do dia
05/07/2016.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 68/2016, do senhor Deputado
Gildevan Fernandes, que concede Título de Cidadão
Espírito-Santense ao senhor Rogério Moura de
Oliveira. Publicado no DPL do dia 23/06/2016.
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Pareceres n.os 297/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 136/2016, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação, publicados
no DPL do dia 06/07/2016.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 69/2016, do Senhor Deputado
Gildevan Fernandes, que concede Título de Cidadão
Espírito-Santense ao senhor Antônio Raimundo Silva
Alves. Publicado no DPL do dia 23/06/2016.
Pareceres n.os 298/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 137/2016, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação, publicados
no DPL do dia 06/07/2016.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 70/2016, do Senhor Deputado
Euclério Sampaio, que concede título de Cidadão
Espírito-Santense ao senhor João Antônio Nunes Da
Silva. Publicado no DPL do dia 28/06/2016.
Pareceres n.os 299/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 135/2016, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação, publicados
no DPL do dia 06/07/2016.
Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovados os Projetos de Decreto
Legislativo n.os 65/2016, 66/2016, 67/2016, 68/2016,
69/2016 e 70/2016, que concedem Título de
Cidadania Espírito-Santense.
Em Mesa para promulgação.
Atendendo ao requerimento de V. Ex.ª,
determino a verificação de quorum.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, V. Ex.ª já colocou em
votação a supressão do Grande Expediente, então
entendo que não precisamos de verificação de
quorum, pois estamos encerrando a nossa reunião.
Retiro o pedido de verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Ok.
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º
36/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de biblioteconomistas
em todas as bibliotecas situadas no Estado. Publicado
no DPL do dia 03/03/2016. Parecer n.o 175/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 04/05/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Informo aos Senhores Deputados que se o
Parecer n.º 175/2016, da Comissão de Justiça, for
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o
projeto seguirá tramitação normal.
Em votação o parecer da Comissão de
Justiça.
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Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado o parecer, contra seis votos.
Arquive-se o projeto.

encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.

Discussão especial, em 3.ª sessão, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 05/2016, do
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que
altera o artigo 126 da Constituição do Estado, e
acresce o art. 130-A, para criar a Polícia Rodoviária
Estadual e dá outras providências. Publicada no DPL
do dia 27/06/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.

ATO Nº 3.014/2016

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 133/2016, da Senhora Deputada Janete de
Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de
placas de aviso aos condutores, em estacionamentos
públicos e privados no Estado, alertando para a
devida atenção ao desembarcarem de seus veículos
mantendo a permanência de crianças e animais
domésticos no interior do mesmo. Publicado no DPL
do dia 20/05/2016.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 178/2016, do Senhor Deputado Euclério
Sampaio, que dispõe sobre a gratuidade de
estacionamentos em clínicas, hospitais e centros de
saúde públicos e privados no estado, para embarque,
desembarque e atendimento de consultas. Publicado
no DPL do dia 22/06/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Os projetos seguem à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 04/2016, do
Senhor 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.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 181/2016, do Senhor Deputado Luiz
Durão, que dispõe sobre a proibição de as empresas
de televisão por assinatura efetuarem cobranças, ou
qualquer outro tipo de aviso aos assinantes, por meio
de mensagens durante a programação habitual.
Publicado no DPL do dia 27/06/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro

Antes de declarar encerrada a sessão, lerei o
Ato n.º 3.014/2016.

A MESA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições regimentais, resolve
constituir a Comissão Especial,
criada pela Resolução nº 4.406, de
29 de abril de 2016, para discutir o
orçamento de 2017 e manutenção do
equilíbrio orçamentário e financeiro
da Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, da seguinte forma:
MEMBRO EFETIVO SUPLENTE
ENIVALDO DOS ANJOS (PSD-autor)
GILSINHO LOPES (PR)
JANETE DE SÁ (PMN)
Palácio Domingos Martins,
06 de junho de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, que será extraordinária,
hoje, às 11h, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 208/2016
e 212/2016; e discussão, em 1.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional n.º 003/2016.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às dez horas e
cinquenta e cinco minutos.

DÉCIMA
PRIMEIRA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 06
DE JULHO DE 2016.
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(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, para ensejar o início da sessão,
registram presença os Senhores Deputados
Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno Lamas,
Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, Doutor
Hércules, Doutor Rafael Favatto, Edson
Magalhães, Eliana Dadalto, Erick Musso,
Freitas, Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes,
Guerino Zanon, Janete de Sá, Luzia Toledo,
Marcelo Santos, Nunes, Padre Honório,
Sergio Majeski e Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – 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 Enivaldo dos
Anjos)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos a proceder à leitura de um
versículo da Bíblia.
(O Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos lê Salmos, 1:1)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor 2.º
Secretário a proceder à leitura da ata da sexagésima
segunda sessão ordinária, realizada em 06 de julho de
2016. (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Ata aprovada como lida.
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.
(Registram presença os Senhores
Deputados Enivaldo dos Anjos e
Pastor Marcos Mansur)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Não havendo Expediente a
ser lido, passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 208/2016, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 309/2106, que institui programa
de desenvolvimento e proteção à economia do
Estado, nas condições que especifica. Publicado no
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DPL do dia 05/07/2016. Parecer oral da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade. Na Comissão de
Ciência e Tecnologia o Senhor Deputado Sergio
Majeski, se prevaleceu do prazo regimental para
relatar a matéria na Sessão Extraordinária do dia
05/07/2016. (Prazo até o dia 12/07/2016).
Concedo a palavra à Comissão de Ciência e
Tecnologia, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP) - Senhor
Presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª que
suspenda a sessão por até três minutos.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – É regimental.
Vou suspender a sessão para discussão entre
os Senhores Deputados sobre a matéria.
Está suspensa a sessão por até cinco minutos.
(Pausa)
(A sessão é suspensa às 11h08min e
reaberta às 11h13min)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra à Comissão de Ciência e
Tecnologia para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(SERGIO MAJESKI - PSDB) – Convoco os
membros da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Senhores Deputados Nunes e Bruno Lamas.
Passo a relatar o projeto. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Ciência e
Tecnologia, acrescentamos ao projeto cinco emendas,
serão acrescentadas ao projeto, todas elas referem-se
a ampliar a transparência dada às empresas e aos
setores agraciados com benefícios fiscais ou com
qualquer outro tipo de incentivo.
O Senhor Deputado Marcelo Santos pareceme que apresentará uma emenda. (Pausa)
Apresentará na Comissão de Finanças.
Tenho ardorosamente criticado a falta de
transparência no que tange a benefícios ou a
incentivos fiscais. Entendemos, obviamente, que dar
incentivos fiscais para atrair investimento para o
Estado é algo importante, fundamental, porque todos
os Estados fazem. Isso é necessário. Para além de
incentivos fiscais, muitas vezes prefeituras e Estados
ainda oferecem obras de infraestrutura, às vezes
terrenos doados ou a preços baixos e coisas assim.
Isso é feito por todos os Estados, e é claro que é
importante para o investimento, mas é necessário que
fique muito claro que esses incentivos, realmente,
trazem benefícios para o Estado.
Por exemplo, uma empresa é atraída pelos
benefícios concedidos pelo Estado do Espírito Santo,
seja por meio de incentivos fiscais ou de obras de

42 - Diário do Poder Legislativo
infraestrutura, tem que ficar muito claro o que essa
empresa está trazendo de benefício para o Estado.
Gerará muito emprego? Quantos empregos serão?
Trará tecnologia, o que contribuirá de alguma forma
para ampliar o avanço tecnológico do Estado ou fará
parceria com instituições de ensino que podem
resultar em ampliação de pesquisas? Tudo isso é
importante, mas tem que ficar muito claro.
No final dos anos 90, começo do ano 2000,
quando do auge da guerra fiscal, ainda na época do
governo Fernando Henrique, ficou muito notória a
fábrica da Ford, à época disputada pelo Espírito
Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio etc. Muitos analistas
hoje dizem que muitas das guerras travadas entre os
Estados, numa escala sem precedentes, Estados e até
municípios acabaram concedendo benefícios fiscais e
outros que resultaram num tiro no pé. Ou seja, aquilo
que concederam de vantagens às empresas foi muito
maior do que o benefício trazido por elas para os
estados e para os municípios.
Temos que considerar – e isso falei semana
passada – que quando se dá incentivos fiscais, para
além de entender claramente os benefícios que serão
trazidos para aquele estado, é necessário também se
analisar os passivos sociais e ambientais. Por
exemplo: se uma grande empresa se instala em
determinado ponto do estado, por exemplo, num
município pequeno e tal, na ilusão, muitas vezes, de
que oferecerá muitos empregos, há uma migração
maciça
para
aquela
região,
aumentando
consideravelmente o problema de habitação, de
favelamento, de violência e coisas desse tipo. Isso
precisa ser analisado, assim como os passivos
ambientais têm que ser analisados. Essas empresas
trarão emprego, aumentarão a arrecadação etc, mas
quanto de poluição do ar, de água, do solo, de
geração de lixo essas empresas trarão? Isso é
fundamental ser analisado também. Então a ótica não
pode ser meramente economicista.
Por isso, também, temos falado o tempo
inteiro. No ano passado - repetirei isso sempre - o art.
145 da Constituição Estadual foi suprimido. Não foi
substituído, foi suprimido. Era o artigo que
justamente dizia que o Governo estadual deveria dar
publicidade a quem, quanto e por que oferecia
incentivos fiscais. Já tentamos colocar em forma de
emenda isso na LDO, no projeto aprovado semana
passada, e é sempre rejeitado. Continuo dizendo que
a questão da publicidade é fundamental e não vejo
razão para que não seja dada, uma vez que a
arrecadação, o dinheiro arrecadado por um Estado é
público; aliás, todo dinheiro do Estado é dinheiro
público.
Então, o público, a sociedade, o povo, tem
que saber se o Governo renunciou à arrecadação em
favor de uma empresa, teoricamente, porque ela traz
benefício. A população tem que saber de quanto é o
valor, porque, além de o fato desse dinheiro ser
público, hoje vemos a grande crise moral, política e
ética que o Brasil está sofrendo. E quando não há
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publicidade sempre restará dúvida se as empresas que
recebem benefícios não são as mesmas que financiam
campanhas posteriormente; isso é importante.
Um dos principais jornais do Espírito Santo,
hoje traz uma matéria dizendo que houve um rombo
de quinhentos milhões nos cofres públicos, causado
por empresas fantasmas e coisas do gênero. E me
pergunto: Como não sabemos, como não é público,
quais são as empresas que recebem benefícios fiscais
e outros incentivos, entre essas empresas, diz-se do
ramo de mármore e de plásticos, quantas delas não
estariam, talvez, recebendo benefícios fiscais? E por
falta de uma fiscalização mais clara e da publicidade
de que essas empresas são beneficiadas fica difícil de
a própria população de alguma forma fiscalizar e
denunciar.
Então, diante de tudo isso, projetos como
este, tanto o Invest-ES, na semana passada, quanto o
Compete-ES nesta semana, são projetos que não
deveriam passar aqui em regime de urgência; são
projetos que deveriam ter um tempo muito grande
aqui. O projeto está passando nas Comissões de
Justiça, de Ciência e Tecnologia e passará na
Comissão de Finanças, mas deveria passar pela
Comissão de Defesa da Cidadania e pela Comissão
de Defesa do Consumidor pelo menos, e ser bem
analisado.
O projeto, no caso, o Compet-ES tem trinta
páginas e vinte e nove artigos. Então é preciso
analisar com maior profundidade, sem contar que o
art. 2.º remonta a decretos de 2001, 2002, 2003 que
deveriam ser analisados também. Aliás, mais uma
vez, faço essa crítica, como na semana passada: esses
decretos não acompanham o projeto ora em
tramitação.
Pedimos, também, que o Governo ao mandar
os projetos para esta Casa, que eles venham mais
fundamentados, com número muito maior de
informações para facilitar o entendimento daquilo
que está se querendo, porque não é possível. Este
projeto entrou na pauta ontem e será votado hoje,
quer dizer, eu pedi prazo, peguei o projeto para
analisar de ontem para hoje, mas, ainda assim, o
tempo é curto; precisaríamos de muito mais tempo
para isso.
Então não me parece muito racional que o
tempo inteiro projetos que são extremamente
importantes para a sociedade passem aqui em regime
de urgência. E não me canso de repetir que a
Assembleia Legislativa, os senhores deputados, nós,
representamos os interesses da sociedade em
primeiro plano. Não é por que o Governo tem muita
pressa e tal. Mas a sociedade está entendendo que o
Governo tem pressa? Isso está claro para a sociedade
e vai trazer amplos benefícios para ela? Então, tudo
isso precisaria ser pensado. Projetos não podem
tramitar nessa rapidez sem que tenhamos tempo
suficiente para nos aprofundar no entendimento e no
bom debate sobre as emendas que possam vir a ser
apresentadas aos mesmos.
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Eu reclamo mais uma vez quando eu coloco
ali novamente uma emenda para que o Governo torne
público: Para quem? Quanto? Por que dar os
incentivos fiscais? Eu já enviei à secretaria da
Fazenda, pedidos de informações e já tem mais de
três meses que estou aguardando respostas. Se isso
não pode se tornar público, é uma prerrogativa do
parlamentar obter essas informações e uma obrigação
da secretaria enviar as informações. Até hoje, já
passado mais de três meses, essas informações não
me chegaram, o que dificulta ainda mais você relatar
um projeto como esse.
A Comissão de Justiça e a Comissão de
Finanças têm que se atentar mais nisso, porque a
minha comissão é a de Ciência, Tecnologia,
Inovação,
Inclusão
Digital,
Biossegurança,
Qualificação Profissional e Petróleo e seus
Derivados. Então, dentro do mérito da minha
comissão eu posso relatar pela aprovação desse
projeto, mas todos esses questionamentos que estou
fazendo são inerentes à Comissão de Justiça e à
Comissão de Finanças, principalmente.
Ficam aqui essas colocações. Vamos relatar
pela aprovação do projeto, mas deixando muito claro
que eu estou relatando o projeto pela provação, com
as cinco emendas que estou apresentando. O meu
relato pela aprovação é estritamente no mérito da
minha comissão. Eu não estou relatando pela
aprovação no mérito da Comissão de Justiça e muito
menos no mérito da Comissão de Finanças. O mérito
do meu relato é apenas o mérito da minha comissão,
porque, como eu disse, há questionamentos
substanciais, mas que cabem à Comissão de Justiça e
à Comissão de Finanças. Muito obrigado! (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. NUNES – (PT) – Com o relator.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Com o
relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Senhor Presidente,
o parecer foi aprovado à unanimidade, com as
emendas, pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
Devolvo o projeto à Mesa.
(Registra
presença
Deputado Da Vitória)

o

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra à
Comissão de Defesa do Consumidor, para que esta

ofereça parecer oral ao projeto. O Senhor Deputado
Gilsinho Lopes requereu para ser ouvido e a Mesa
deferiu.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES - PR) – Convoco os membros
da Comissão de Defesa do Consumidor.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Defesa
do Consumidor, mais uma vez, uma matéria com o
mesmo objeto da semana passada; mais um desgaste
para esta Casa. Nós sabemos perfeitamente quão
benéficos são os incentivos fiscais para atrair os
investidores para o estado, mas alertamos desde
2011, ao então governador Renato Casagrande, de
que esses benefícios concedidos estavam sendo
concedidos de forma ilegal e pedimos que
encaminhasse um projeto de lei para esta Casa para
regularizar a situação.
Isto posto que desde 2013 existe uma ADI no
Supremo Tribunal Federal e o então advogado-geral
da União, Luís Inácio Adams; e o procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, já se manifestaram pela
ilegalidade e o Ministro Gilmar Mendes está sentado
em cima desde 2014.
Senhores Deputados, votaremos em uma
matéria e mais uma vez ratificando atos e quero aqui
nominar mais uma vez os colegas que não estavam
aqui em 2003, em 2007 e em 2011, que vão ratificar
atos que sequer têm conhecimento.
No governo passado consegui, como disse
para o Senhor Deputado Sergio Majeski, com a
Secretaria
da
Fazenda,
Secretaria
de
Desenvolvimento, todas as informações necessárias,
tenho CD pronto e coloquei no telão na semana
passada sobre todas as empresas que possuem os
benefícios.
Sabemos que alguns segmentos, por uma
questão burocrática, não estão inseridos no contexto
desse projeto. Mas, conversando com o secretário
José Eduardo, disse que podem ser inseridas a
posteriori junto à Secretaria de Desenvolvimento em
uma listagem porque, às vezes é o segundo
subproduto deles e não está atendendo prima facie.
Então, Senhora Deputada Luzia Toledo, no
processo do STF o então advogado-geral da União,
Luís Inácio Adams, e o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, já se manifestaram pela
ilegalidade dos benefícios concedidos por decreto, a
ADI 4935 protocolada em abril de 2013. Porém, o
caso está parado desde outubro de 2014 nas mãos do
relator ministro Gilmar Mendes. Em abril deste ano o
Sindicato dos Servidores do Estado do Espírito Santo
fez novo pedido de ingresso na ação como
amicus curiae, parte interessada. A entidade justifica
que a matéria é relevante para a população, sobretudo
ao funcionalismo público, devido à resistência do
governo em dar transparência às renúncias fiscais.
Eu conversava com a equipe da Secretaria de
Desenvolvimento e todos esses atos são publicados
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no Diário Oficial e quem acompanha o Diário Oficial
sabe quais são as empresas que estão percebendo
esses
incentivos.
Porém, quando
fazemos
requerimento, os deputados que têm a prerrogativa,
não recebemos as informações devidas.
O Senhor Deputado Sergio Majeski está há
mais de três meses aguardando uma resposta e essa
resposta não veio. Isso é um desrespeito com esta
Casa.
Eu disse ao Líder do Governo, Senhor
Deputado Gildevan Fernandes, que irei votar no
projeto com o meu entendimento.
Se a lei fosse
a partir de hoje, eu votaria pela aprovação, com toda
certeza, porque não quero trazer prejuízo para os
investidores no meu Estado, não quero trazer prejuízo
para meu Estado. Mas não voto convalidando ato
pretérito, em hipótese alguma. Portanto, temos que
ter esse entendimento.
Hoje foi publicado no jornal A Gazeta: Máfia
do plástico causa rombo de R$ 500 milhões. Com
certeza há empresas aqui que estão envolvidas e
recebem benefícios de incentivos. Essas empresas, se
estiverem envolvidas e recebendo benefícios, têm que
ser cortadas imediatamente.
Como bem disse aqui o Senhor Deputado
Sergio Majeski, a guerra fiscal proporcionou uma
série de incentivos às empresas para virem ao Estado,
elas não geraram emprego e nem renda e só viram
passar a nota daqui para lá e de lá para cá, só
transacionando.
Fiz uma denúncia no Gaeco, pois só no
município de Alfredo Chaves, em uma única casa
onde mora um casal, tem mais de cento e cinquenta
empresas registradas nesse local e não tem uma
empresa, mas é porque no local o ISS deles é menor.
Isso tudo que está acontecendo no Estado,
temos que estar vigilantes. Nós temos que fiscalizar
os atos do governo para que ele possa administrar
corretamente porque o governo não vê tudo, ele não
sabe tudo, e se tivermos informações que vão
prejudicar o governador ou o Estado, temos que
informar e denunciar e é isso que estou fazendo neste
momento.
Eu sei que fui criticado em alguns segmentos
do Governo porque votei contrário ao projeto do
Invest-Espírito Santo, na semana passada, mas eu não
me preocupo com isso. Os investidores, os
empresários sabem da minha personalidade e sabem
que jamais vou prejudicar qualquer empresário e sou
amigo de vários deles. Agora, eu não convalidarei
atos que eu não estava aqui como Deputado. Senhora
Deputada Eliana Dadalto, é uma responsabilidade
muito grande.
Hoje, recebi vários telefonemas, mas não vou
travar absolutamente nada que venha a beneficiar o
Estado. O Senhor Deputado Sergio Majeski, mais
uma vez, foi feliz em sua fala na extinção do Art. 145
da Constituição. Gente, é um escárnio para este Poder
que votamos aqui a extinção e para a sociedade que
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não tem hoje o direito de ver todos os atos
publicados.
Paga-se jornal e podem estar inseridas ali
essas isenções e podem estar inseridos ali quais são
as empresas. Mas alguém da secretaria diz: Verifica
se nos outros estados vocês conseguem essa lista.
Gente, eu não estou preocupado com outro estado.
Estou preocupado que tem uma ADI em Brasília e se
nós não votarmos essa lei, se o ministro Gilmar
Mendes soltar, soltará que todos os atos foram ilegais
e nós estaremos aqui referendando atos ilegais?
Mesmo com o conhecimento, mesmo eu dizendo aqui
para os Senhores e para as Senhoras Deputadas que
são ilegais e que está mais do que caracterizado que
são ilegais, eles sendo praticados através de decreto,
o investidor precisa da garantia, pois a garantia é a lei
específica. E se amanhã o Confaz reunir para
verificar todos esses benefícios concedidos, julgar
que eles foram todos ilegais e decidir uma situação,
nós é que referendamos.
Lembro-me de que o Ministério Público em
2001, no então governo José Ignácio Ferreira, eles
queriam processar nós deputados porque estávamos
votando uma situação semelhante a essa, Senhora
Deputada Eliana Dadalto. Eu não quero ser partícipe
dessa história.
Farei a relatoria e não poderei acolher as
emendas do Senhor Deputado Sergio Majeski porque
farei pela rejeição, mesmo sabendo que serei voto
vencido na comissão. Mas não vou colocar a minha
cabeça na guilhotina para tirar a de ninguém.
Então, Senhor Presidente, gostaria que V.
Ex.ª, o Senhor Deputado Cacau Lorenzoni e o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos tivessem bastante
atenção a essa fala que fiz agora porque aqui nós
estamos isentando dois governos e ficamos, nós,
como os vilões, referendando atos pretéritos, em que
não estávamos aqui, que não participamos, que não
tivemos conhecimento e nem recebemos as
informações.
Então, Senhor Presidente, relato pela rejeição
do projeto. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Guerino Zanon.
O SR. GUERINO ZANON – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e
Senhores membros da Comissão de Defesa do
Consumidor, Senhor Presidente Theodorico Ferraço,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhores
Deputados Sergio Majeski e Gilsinho Lopes, que me
antecederam, bom dia novamente.
Fazer a discussão de qualquer projeto é nossa
obrigação, é nosso dever. O Senhor Deputado Sergio
Majeski está dando sua contribuição, sugerindo
emendas, e tem sido feliz, porque aprovando ou não o
projeto com as emendas, pelo menos está colocando a
Casa para discutir o projeto com um olhar diferente
do que o encaminhado pelo Poder Executivo. Ou, se
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não for com o olhar diferente, é acrescentando novos
olhares a uma situação em que teremos de votar, um
projeto de lei que vamos votar.
O Senhor Deputado Gilsinho Lopes colocou,
e o Senhor Deputado Sergio Majeski também, que
possivelmente algumas dessas empresas denunciadas,
hoje, que estão na página de economia do jornal A
Gazeta, podem estar inseridas nos benefícios já
concedidos no Estado. E é bom que a denúncia
chegue mesmo ao Poder Executivo, para que, como
disse o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, alertemos a
quem de direito para tomar as providências. Mas
precisamos ter a certeza.
Não podemos dizer que empresas
sonegadoras são beneficiadas pelos incentivos
concedidos pelo Estado e que foram enviados
projetos de leis dentro dessas concessões para a
Assembleia Legislativa e aprovamos! Somos
corresponsáveis também. Então, vamos fazer esta
colocação.
Eu, se souber de alguma, vou denunciar na
hora. Não tem duas conversas, se vai constar ou não,
não tem conversa. Se tiver uma empresa beneficiária
ou não, sonegando tributos devidos, que é do povo,
ao Estado, temos de denunciar.
Agora, o programa Compete, ele é
importante. Eu falei ontem, aqui. São situações em
que não temos similaridade. São empresas que não
têm similaridade no Estado. E o programa vem se
aperfeiçoando ao longo dos anos.
Cabe a nós, no Poder Legislativo, dar a nossa
contribuição. Não é votando SIM ou NÃO que
estaremos contribuindo, é fazendo a discussão, se
vamos votar sem emendas, fazendo a boa discussão
do projeto.
Se entendermos que cabem emendas,
façamos como fez o professor, Senhor Deputado
Sergio Majeski, vamos sugerir as emendas. E vai
para o debate, vai para o voto, aquilo que entendemos
que é a melhor maneira de conduzirmos o processo.
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, é
importante que V. Ex.ª faça realmente as denúncias
das empresas que são sonegadoras e são beneficiárias
de qualquer incentivo do Estado do Espírito Santo ou
de qualquer prefeitura. Mas, vamos defender. V. Ex.ª
falou que não quer atrapalhar e acredito piamente
nisso. E não tem atrapalhado, V. Ex.ª tem provocado
discussões e isso é importante.
Não sou líder do PMDB, é a minha querida
Deputada Luzia Toledo, mas já peço aos colegas para
aprovarmos esse projeto, porque ele é importante.
Porque
está
lá:
Institui
Programa
de
Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado
do Espírito Santo.
Estamos precisando de novos investimentos
no Estado. É claro que não precisamos dar tudo, mas
precisamos colocar o Estado em igualdade de
condições com nossos outros entes federados, para
que possamos receber novos investimentos.
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A Sr.ª Luzia Toledo – (PMDB) – Apenas
para dizer, Senhor Deputado Guerino Zanon, que V.
Ex.ª é um dos deputados desta Casa que tem maior
experiência. Porque quem tem três mandatos como
prefeito, como V. Ex.ª, com certeza sabe da
importância de levar empresas para o seu município,
assim como o Governo do Estado de trazer essas
empresas para o Espírito Santo. Sabemos da
importância e sabemos que o Espírito Santo já perdeu
muito. Em outras oportunidades, quantas empresas
viriam para cá e que de repente foram para a Bahia,
foram para o Ceará, exatamente pelos incentivos. E o
nosso Governo é transparente, sabemos disso, essa
Assembleia é transparente e estamos fazendo o
melhor para o Estado do Espírito Santo neste
momento.
Portanto, o parabenizo e concordo
plenamente com a fala de V. Ex.ª.
O SR. GUERINO ZANON – (PMDB) –
Obrigado, Senhora Deputada Luzia Toledo, nossa
líder. (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Marcos Bruno)

Senhor

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES – PR) – Continua em
discussão.
Como não há ninguém que queira mais
discutir, digo ao Senhor Deputado Guerino Zanon
que estou alertando. Conversei com o secretário de
Desenvolvimento nesta Casa e disse a ele.
Entendo, sei da seriedade do secretário e de
sua equipe, Senhor Deputado Guerino Zanon, só que
eu já estou com audiência na Polícia Federal porque
quero saber quais os nomes das empresas. E quero
saber se a Secretaria da Fazenda me dará os nomes na
hora em que eu fizer o pedido de informação, porque
até então estão sendo sonegadas as informações. No
governo passado, obtive todas as informações.
Agora, com relação às emendas ao projeto,
que V. Ex.ª falou, até iria fazer sugestão de emenda,
mas quando chega à Comissão de Finanças, o Senhor
Deputado Dary Pagung Presidente, que eu disse que é
o doutor tesoura, simplesmente corta as emendas e
depois aprovam pela preferência da Comissão de
Finanças. Então, já fui voto vencido em quase todas
as emendas que eu tive e tinha condições de fazer
emenda nesse projeto. Tenho certeza de que as
emendas seriam benéficas, mas como não há tempo
de discussão, porque o projeto está sendo votado em
regime de urgência, eu teria que conversar com o
Governo ou com o núcleo do Governo para
apresentar as emendas e não tive essa oportunidade.
Só fui acionado hoje pela manhã, quando pedi a
inclusão da Comissão de Defesa do Consumidor
nessa situação.
O Senhor Deputado Dary Pagung está no
papel dele, eu o respeito, estou falando em tom de
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brincadeira. Tenho um carinho muito especial pelo
Senhor Deputado Dary Pagung, mas é dessa forma. A
Comissão de Finanças já está preparada, com a
tesoura, para cortar as emendas que apresentamos.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Contra o relator.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) –
Contra o relator.
(Registra
presença
o
Deputado Hudson Leal)

Senhor

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES - PR) – V. Ex.ª vota contra
mim? V. Ex.ª irá contra mim, Senhora Deputada
Luzia Toledo? (Pausa)
Só queria testar se V. Ex.ª estava mesmo
esperta com a situação. A deputada está atenta e
votou contra o relator.
A matéria foi reprovada por dois votos.
Designo a Senhora Deputada Luzia Toledo...
Redesigno S. Ex.ª para relatar o voto vencido.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB – Sem
revisão da oradora) – Somos pela aprovação,
acatando as emendas apresentadas pelo Senhor
Deputado Sergio Majeski na Comissão de Ciência e
Tecnologia. Discutimos com o secretário José
Eduardo na sala ao lado.
Apenas acatei as emendas e votei contra o
parecer do Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
e S. Ex.ª entendeu. Devolvo a palavra ao
presidente da Comissão, o Senhor Deputado
Gilsinho Lopes. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSINHO LOPES - PR) – Senhor Presidente,
após o brilhante relato da Senhora Deputada Luzia
Toledo, do voto vencido - eu fui voto vencido -,
devolvo o projeto à Mesa.
(Registra
presença
Deputado Luiz Durão)

o

Senhor

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. (Pausa)
Há quorum.
Avoco para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
o Projeto de Lei n.º 208/2016 institui programa de

desenvolvimento e proteção à economia do Estado,
nas condições que especifica.
Temos aqui várias emendas e passo a analisálas.
Quero só informar aos Senhores Deputados
que o Compete-ES é para beneficiar, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, um determinado setor
produtivo do Estado do Espírito Santo, ao contrário
do Invest-ES, que é para beneficiar novos
investimentos por empresa.
A primeira emenda apresentada pelo Senhor
Deputado Sergio Majeski, diz:
ACRESCENTA NOVO ART. 5º AO
PROJETO DE LEI Nº 208/2016,
RENUMERANDO OS DEMAIS.
Art. 1º - Acrescenta novo art. 5º ao
Projeto de Lei nº 208/2016,
renumerando os demais e passando a
vigorar com a seguinte redação:
“[...]
Art. 5º Anualmente, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento –
SEDES, dará publicidade aos
benefícios e incentivos fiscais
concedidos, indicando os respectivos
beneficiários, a motivação e o
montante do imposto reduzido ou
dispensado.
[...]”
A segunda emenda acrescenta parágrafo ao
Art. 26 do Projeto de Lei n.º 208/2016:
“[...]
Art. 26. [...]
§10 Fica vedada a renovação e a
concessão dos benefícios previstos
nesta Lei ao estabelecimento
condenado por crime contra a ordem
tributária.
[...]”
A terceira emenda acrescenta parágrafo único
ao Art. 27 do Projeto de Lei n.º 208/2016:
“[...]
Art. 27.
Parágrafo único. A Sedes publicará,
anualmente, no Diário Oficial do
Estado, relatório com informações
detalhadas, por empresa, sobre o
cumprimento do estabelecido no
caput deste artigo.
[...]”

A quarta emenda acrescenta parágrafo único
ao Art. 29 do Projeto de Lei n.º 208/2016:
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“[...]
Art. 29. [...]
Parágrafo único. A manutenção dos
benefícios fiscais e procedimentos
efetuados a que se refere o caput
deste artigo ficam condicionados a
apresentação de relatório setorial,
devidamente fundamentado, a ser
encaminhado
anualmente
à
Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo.
Emenda aditiva acrescenta parágrafo único
ao Art. 27 do Projeto de Lei n.º 208/2016, que diz:
“[...]
Art. 27.
Parágrafo único. O cancelamento
dos benefícios concedidos na forma
desta
Lei,
em
caso
de
descumprimento
das
hipóteses
previstas neste artigo, acarretará em
ação judicial por parte da PGE para
reparação do erário, quando for o
caso.
[...]”
Essas foram as emendas de autoria do Senhor
Deputado Sergio Majeski.
Temos também quatro emendas que passo
agora a relatar.
Nova redação ao Art. 1.º, diz:
Art. 1.º - Esta Lei estabelece medidas
e mecanismos de proteção à
economia do Estado, apoiando os
setores ou segmentos da economia
do Estado, em especial, para
garantir a competitividade e
ocupação de espaços no mercado,
frente
aos
benefícios
fiscais
concedidos por outras unidades
federadas.
[...]
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inteiros e oitenta e dois centésimos
por cento.
[...]
No Art. 29, altera o caput e inclui o parágrafo
único:
Art. 29. Ficam mantidos os
benefícios fiscais, os procedimentos
efetuados e os Contratos de
Competitividade vigentes, com aparo
no artigo 22 da lei 7000 de
27/12/2001, constantes dos artigos
530-L-F a 530-L-X do Regulamento
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto
1090-R de 25/10/2002.
Parágrafo único. Fica o Poder
Executivo autorizado a proceder
adequações necessárias aos anexos
de que trata esta Lei, bem como
editar regulamentação complementar
para os setores beneficiados pela
presente.
No Art. 30, altera a redação:
Art. 30. Esta lei entra em vigor na
data da sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Essas são as nossas emendas.
Acolho as emendas n.os 02, 03, 04 e 05, do
Senhor Deputado Sergio Majeski, e rejeito a emenda
n.º 01.
Acolhi as quatro emendas de autoria do
Senhor Deputado Sergio Majeski, e rejeitei só a
emenda n.º 01. (Muito bem!) (Pausa)
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) –
V. Ex.ª recolheu a emenda dele que trata do relatório
anual.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Sim.

No Art. 19, inclui o Inciso IV:
Art.19 - À indústria de tintas e
complementos classificados nos
códigos 32089010 e 32091010 da
NCM/SH poderão ser concedidos os
seguintes benefícios:
[...]
IV - redução da margem de valor
agregada no cálculo do ICMS Substituição
Tributária
nas
operações internas, para doze

O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Então, faço a seguinte observação: seria interessante
que essa...
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Deputado
Edson Magalhães, gostaria de passar à fase de
discussão e conceder a palavra a V. Ex.ª.
Em discussão o parecer. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Edson
Magalhães.
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O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e
senhores membros da Comissão de Finanças, está
sendo colocado o relatório anual. Então, como ideia,
porque conversava com o Senhor Deputado Sergio
Majeski que esse relatório...
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Senhor Deputado Edson
Magalhães, por gentileza, interromperei V. Ex.ª.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem suas presenças, porque houve pane no
painel eletrônico.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Senhor Presidente Dary Pagung, que o relatório seja
enviado até o terceiro mês do ano subsequente ao
exercício anterior.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Senhor Deputado
Edson Magalhães, V. Ex.ª está questionando qual
emenda?
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Conversei com o Senhor Deputado Sergio Majeski...
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Senhor Deputado
Edson Magalhães, a emenda que V. Ex.ª está
discutindo é a n.º 03, que foi acatada por este relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Estou simplesmente melhorando a redação, pois
conversei com o Senhor Deputado Sergio Majeski
para que conste a seguinte redação: que o relatório
seja até o terceiro mês do ano subsequente ao
exercício anterior. Porque relatório anual fica muito
vago. Somente isso.
Consulto o Senhor Deputado Sergio Majeski,
se está de acordo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Senhor Deputado
Edson Magalhães, concederei a palavra ao Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, que pediram para discutir o parecer.
Enquanto isso, conversamos com o Senhor Deputado
Sergio Majeski.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e
senhores membros da Comissão de Finanças, prestei
atenção na manifestação do Senhor Deputado Sergio
Majeski; também parabenizo a Comissão de Finanças
por ter acolhido as emendas, pois são objetivas e
contribuem com o projeto; prestei atenção no que o
Senhor Deputado Gilsinho Lopes discursou e
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também observei a manifestação do Senhor Deputado
Guerino Zanon.
O que estamos discutindo, com relação ao
que o Senhor Deputado Sergio Majeski está
colocando, é de inteira coerência. Inclusive estamos
acolhendo.
Já sobre aquilo a que o Senhor Deputado
Gilsinho Lopes se referiu, quero manifestar apenas
que o que estamos fazendo com este projeto é nada
mais, nada menos que dar esses benefícios, que são
necessários, e ninguém tem dúvida disso. Inclusive S.
Ex.ª não tem dúvida de que o Estado tem que ter
esses elementos para poder competir. Mas o Estado
do Espírito Santo fazia isso por decreto. O que
estamos votando é a lei, porque é entendimento do
Ministério Público e também deverá ser do Poder
Judiciário que esses benefícios devem ser dados por
lei. É evidente que se não aprovarmos este projeto,
manteremos o Estado fazendo esses benefícios, que
não têm nada de ilegal, descoberto de amparo
jurídico.
Não
existe
nenhum
problema
em
regularizarmos, até porque é um pleito desta
Assembleia votar essas leis. A Assembleia lutou a
vida inteira para que esses benefícios não fossem
dados por decreto. Se a lei está aqui, qual é a
motivação que temos para não aprová-la?
O que pode ocorrer se não aprovarmos essa
lei? O Judiciário considerará todos os decretos
ilegais. Isso prejudicará o governador, que concedeu?
Não. Prejudicará as empresas. E não legalizando,
estaremos mantendo uma relação de contrato ilegal
do Estado com as empresas. E, com isso, o Espírito
Santo poderá ser considerado um estado que não
cumpre a palavra.
Toda a preocupação que tínhamos que ter era
enquanto era decreto; como é por lei, não temos que
ter preocupação, vamos apenas realizar o que sempre
pedimos: que seja por lei. Se o Ministério Público
mantiver a ação de que os decretos são ilegais e o
Judiciário confirmar, não vejo como prejudicar os
governadores que concederam esses benefícios por
decreto, porque eles se defenderão dizendo que era a
regra estabelecida.
As empresas é que serão prejudicadas,
porque vieram para o estado, constituíram relação
comercial, estão atuando em cima da condição que
lhes foi proposta, fizeram várias relações jurídicas e
de contrato com outros da sua atividade deles, e isso
se for considerado ilegal, não criaremos um problema
para os governadores que concederam; criaremos um
problema para o empresário, e isso será profundo na
forma de que outras empresas que estão negociando
com o estado, inclusive empresas de porte, poderão
desistir.
Com relação, só para encerrar, Senhor
Presidente, ao que o Senhor Deputado Gilsinho
Lopes colocou também, que é pertinente, e o Senhor
Deputado Guerino Zanon muito bem esclareceu, que
é com relação à sonegação, é lógico que essa lei não
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está sendo aqui votada para autorizar ninguém a
sonegar. Não existe lei que autorize alguém a
sonegar. Os sonegadores, compete a nós também
fazermos e a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Sonegação tem feito isso insistentemente, cobrando,
trazendo a esta Casa. Trouxemos na terça-feira o
pessoal da Vale.
Então, não é porque um ou outro sonega que
deixaremos de dar o benefício para as empresas
sérias. É lógico que algumas empresas que não são
muito sérias vêm para o estado em torno desse
benefício e podem cometer alguma sonegação, algum
erro, mas isso não significa que todas que vêm são
desonestas, nem que deixamos também de fazer a
nossa obrigação, que é fiscalizar.
Então, Senhor Presidente da Comissão,
parabenizo V. Ex.ª por ter acolhido as emendas do
Senhor Deputado Sergio Majeski, que ajudam a
manter a transparência, a fiscalização e a organização
da lei que estamos fazendo agora, e a Assembleia terá
que fiscalizar isso de acordo com as emendas dele.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Parabéns, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos.
Continua em discussão o parecer. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, cumprimento V. Ex.as.
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
agradeço a V. Ex.ª a referência ao meu nome pela
ação ao presente projeto, porque não há, por parte
deste deputado, interesse, como já falei, em
prejudicar quem quer que seja. Recordo-me, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que coloquei uma
emenda que garantia a indenização ao Estado por
prejuízo com a concessão de gás canalizado. Todos
vocês perceberam, houve uma movimentação do
governo e na Comissão de Finanças foi retirada a
minha emenda. O Senhor Deputado Dary Pagung
retirou, a pedido, a minha emenda sobre a questão do
gás canalizado, lá atrás. Eu alertava para a questão.
Hoje deve haver nova licitação, deve haver nova
briga judicial, deve haver tudo, e o Estado ainda não
está assegurado se será indenizado em cima daquele
projeto.
Então, às vezes, votamos alguns projetos aqui
para ajudar o governo, Senhor Deputado Presidente,
mas tem que haver um entendimento do Palácio que
estamos colaborando com a governabilidade, estamos
colaborando com a gestão, e às vezes somos mal
interpretados.
Então, Senhor Deputado Dary Pagung, como
falei com V. Ex.ª, tenho o maior carinho, apreço e
respeito por V. Ex.ª, mas, às vezes, essa atenção dada
ao Palácio em castrar e frustrar uma emenda de um
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deputado faz com que no futuro seja mais prejudicial.
O que o Senhor Deputado Sergio Majeski, nessa
Emenda n.º 01, coloca mais uma vez, é para
reestabelecer a transparência. E foi vetada essa
Emenda n.º 01 por V. Ex.ª. Mas o Senhor Deputado
Edson Magalhães, com o arranjo que fez na emenda
do Senhor Deputado Sergio Majeski, já conseguiu
contemplar esse item. Então, dou-me por satisfeito,
mas quero deixar esse registro de que não tenho nada
contra esses dois produtos, que são atrativos e
necessários para o Estado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Parabéns, Senhor
Deputado Gilsinho Lopes. Sabemos que V. Ex.ª tem
preocupações.
Quero refazer meu relatório e incluir também
a Emenda n.º 07, do Senhor Deputado Marcelo
Santos, que modifica o art. 12, e diz:
Art. 12 (...)
§ 3.º: Para efeito do disposto nesta
Lei considera-se abrangida pela
indústria moveleira a fabricação de
colchões.
E consultando o Senhor Deputado Sergio
Majeski, acrescentaremos o § 2.º, da sugestão do
Senhor Deputado Edson Magalhães. Então, a emenda
do Senhor Deputado Sergio Majeski ao invés de ser
parágrafo único será § 1.º e a sugestão do Senhor
Deputado Edson Magalhães passa a ser o § 2.º, que
diz:
(...)
Art. 27.
§1.º (...)
§ 2.º O relatório será apresentado
até o 3.º mês do ano subsequente ao
exercício anterior.
Então, ficou essa modificação na emenda do
Senhor Deputado Sergio Majeski.
Também apresentamos e acatamos a emenda
do Senhor Deputado Marcelo Santos, uma emenda
aditiva.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Pois é, nessa emenda que tenho minha dúvida. Ela
não pode ser direcionada para segmentos porque isso
é plano, não é uma lei específica de isenção ou de
benefício. Essa matéria trata de um programa. Então,
ela inclui todos os segmentos, independente de
direcionar. Acho que V. Ex.ª poderia examinar com
mais indagação porque não podemos... Inclusive,
como ela está sendo substitutiva, pode entrar como
uma emenda... Mas ela está entrando como
substitutiva. Tem que entrar como aditiva. Ele está
dizendo que é substitutiva.
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – É aditiva, Senhor
Deputado.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Tudo bem. Acho que essa emenda é mais...
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Só para esclarecer, a
emenda é aditiva.
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orientação dos representantes dos auditores fiscais do
Estado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Continua em discussão
o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Bom, porque essa emenda é mais um foguete de São
João do que realmente objetiva porque no programa
você não pode especificar setor. Todos os setores
estão dentro do programa.

O SR. ALMIR VIERA – (PRP) – Com o
relator e com as emendas.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Obrigado, Senhor
Deputado.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Janete de Sá.
Senhora Deputada, estamos seguindo os
inscritos. Falaram os Senhores Deputados Edson
Magalhães, Enivaldo dos Anjos, Gilsinho Lopes e V.
Ex.ª, agora.

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – Com
o relator e com as emendas.

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Finanças, só faço questão
de registrar porque observamos que quando em um
pedido de discussão é a fala de uma deputada temos
mais dificuldade e normalmente tiram nossa fala.
Não aceito isso, V. Ex.ª sabe muito bem, por isso
reclamei minha fala.
Votarei favorável à matéria porque nesses
casos pedimos orientação aos auditores fiscais do
estado. Quero registrar que mesmo diante de um
movimento que tem sido feito pelos auditores fiscais
do estado por conta de várias demandas da categoria,
a orientação é no sentido de acompanharmos o
projeto, tendo em vista que este projeto dá segurança
às empresas sedimentadas no estado e dá segurança
ao Estado.
Quero reforçar e fazer justiça para com esses
profissionais altamente qualificados. Por isso fiz
questão de fazer esse registro, Senhor Deputado Dary
Pagung, porque são profissionais que apesar de
estarem em situação adversa hoje; em uma demanda,
inclusive, trabalhista, de condições de trabalho, além
de várias questões que estão discutindo; têm a clareza
da importância, enquanto profissionais qualificados e
responsáveis, da segurança que esse projeto confere.
Não se trata de dar segurança a atos e a
decretos, como disse o Senhor Deputado Enivaldo
dos Anjos, expedidos no passado porque não será o
governo A ou o governo B beneficiado com essa
ação. As empresas que tiveram esse benefício não
podem ficar descobertas pelo nosso Estado. É por
isso que estaremos acompanhando, inclusive, por

O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Com o relator e com as emendas.

O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator e
com as emendas.
O SR. HUDSON LEAL – (PTN) – Com o
relator e com as emendas.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Contra
o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado, contra um voto, pela Comissão
de Finanças.
Portanto, foi aprovado o projeto e as
emendas, com rejeição apenas da Emenda n.º 01, do
Senhor Deputado Sergio Majeski.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Convoco a Comissão de
Justiça, para oferecer parecer oral sobre as emendas
apresentadas na Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) Convoco os membros da Comissão de Justiça.
(Pausa)
Avoco as emendas para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Justiça,
estava aqui do lado acompanhando o debate e
opinamos pela constitucionalidade e legalidade das
emendas acatadas nos moldes da Comissão de
Finanças. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - Com o
relator.
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O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o
relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) Com o relator.
O SR. GILDEVAN
(PMDB) – Com o relator.

FERNANDES

–

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) - Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado a unanimidade
pela Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em discussão o Projeto de Lei
n.º 208/2016. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro
a V. Ex.ª preferência para votação do projeto na
forma do parecer da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – É regimental.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Projeto de Lei n.º 208/2016, na
forma do parecer da Comissão de Finanças.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Justiça para redação final.
Lembro aos Senhores Deputados que logo
em seguida teremos que realizar outra sessão
extraordinária, muito rápida, para votar a redação
final pela Comissão de Justiça.
O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Só para agradecer aos
colegas Deputados o empenho.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Agradecido, também, a V.
Ex.ª.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 212/2016, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 310/2106, que altera a Lei n.º
9.866, de 26.06.2012, que dispõe sobre a

reformulação do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos do Estado – Fundágua, instituído pela Lei
n.º 8.960, de 18.07.2008, e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 06/07/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
Na ausência da Senhora Deputada Raquel
Lessa, muito bem representada pelo Senhor Deputado
Doutor Rafael Favatto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - A
Senhora Deputada Raquel Lessa está em reunião fora
e, no início da sessão, nos transferiu a
responsabilidade. Deixou todos os projetos com os
relatórios prontos na Comissão de Justiça, então está
muito fácil conduzir a Comissão de Justiça com a
presidenta Senhora Deputada Raquel Lessa.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Justiça,
já conheço o Projeto de Lei n.º 212/2016, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a formulação do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo – Fundágua. Ele altera alguns artigos, mas, em
sua base, eu e o Senhor Deputado Edson Magalhães
estávamos discutindo, ele mantém a sua prerrogativa
do projeto.
Então, na Comissão de Justiça, relato pela
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto
de Lei n.º 212/2016. É o nosso relatório. (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) –
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
discuti-lo.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Concedo a palavra à Senhora Deputada Eliana
Dadalto.
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC - Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, todos que estão
nos assistindo, todos os colaboradores desta sessão,
uma boa-tarde.
Diante deste projeto de lei, da importância do
que estamos vivendo, da crise hídrica, a importância
desse fundo, mas que o Governador do Estado tenha
a sensibilidade de realmente investir nessa área,
principalmente nós que estamos vivendo essa crise.
Diante desse projeto de lei, veio a minha
mente, ao meu coração neste momento, o que
estamos vivendo na reserva florestal de Sooretama,
como de Linhares. Em um mês duas jaguatiricas
foram atropeladas na BR 101. Eu, como vicepresidente, e o Senhor Deputado Erick Musso como
presidente da Comissão da Eco 101, precisamos
cobrar da Eco 101 a garantia da proteção desses
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animais. Não podemos mais perder os nossos
animais. Estamos vivendo isso no nosso estado do
Espírito Santo, o que é lamentável. Por isso venho a
esta tribuna pedir aos meus conterrâneos de Linhares,
de Sooretama e das regiões circunvizinhas para se
conscientizarem, protegerem e denunciarem todos os
casos de crimes ambientais da nossa fauna e flora.
Os animais silvestres da reserva da Vale, que
já sofrem grave risco de travessia no trecho da BR
101 que corta a área preservada, também estão sendo
ameaçados pela caça ilegal. Mais uma situação que
estamos vivendo como sempre em Linhares e
Sooretama. Ressalto que muitos animais que vivem
na reserva de Sooretama estão em risco de extinção,
por isso não podemos permitir que crimes como esse
continuem. Cuidemos do meio ambiente: é nosso lar,
é nossa terra, é nosso futuro.
Deixo nosso pedido de socorro. É o estado do
Espírito Santo que pede não só para o meio ambiente,
como também os produtores rurais estão aí pedindo
clemência. Muito obrigada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Continua em discussão o parecer.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sergio Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, esse projeto do
Governo - que também não deveria ser votado em
regime de urgência - que parece aumentar recurso
para o Fundágua, mas está tirando dinheiro da Agerh.
Na verdade, embora em nenhum lugar fique
explícito, mas, quando se observa no art. 2.º, ele está
tirando o dinheiro dos royalties que hoje são para
Agerh sem redirecionar isso para lugar nenhum.
Imaginem, estamos vivendo uma crise
hídrica no momento, o estado inteiro está sendo
penalizado por isso. Há municípios como São
Mateus, por exemplo, em que as pessoas estão
tomando água salgada, e agora vemos um projeto que
retira dinheiro da Agerh. Então não me parece
racional que se faça esse tipo de coisa.
Entregaremos uma emenda suprimindo o art.
2.º desse projeto, espero que a Comissão de Justiça
aceite, assim como a Comissão de Finanças, porque
não há, num momento como este, como essa
justificativa para isso. Temos que ampliar recursos
para todas essas agências, esses programas, mas sem
penalizar nenhum. E esse projeto foi feito sem
discussão nenhuma com as pessoas envolvidas, com
as agências, com os movimentos envolvidos.
Apresentaremos três emendas para esse
projeto e esperamos que a Comissão de Justiça e a
Comissão de Finanças acatem porque são
fundamentais. Obrigado. (Muito bem!)
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O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) –
Continua em discussão o parecer.
O Senhor Deputado Gilsinho Lopes quer
discutir. (Pausa)
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, estávamos
em discussão com a Senhora Deputada Janete de Sá
para entender o projeto, que foi o tema do debate do
Senhor Deputado Sergio Majeski.
A Assessoria talvez tenha um excesso de
zelo, mas, analisando o projeto, observamos no § 2.º
que está em debate, o art. 2.º diz:
Art. 2º (...)
I - subconta Recursos Hídricos com
o objetivo de dar o suporte
financeiro às ações e aos programas
e projetos voltados à segurança
hídrica e à implementação da
Política Estadual de Recursos
Hídricos e das ações nela previstas,
inclusive ao Plano Estadual de
Recursos Hídricos e, de modo
complementar, aos Planos de Bacia
(...)
Ele acrescentou os planos de bacia.
(...) ou de Região Hidrográfica,
constituída dos seguintes recursos:
(...)
Mantém na sua totalidade, continua depois
dos dois pontos, que só o primeiro, a alínea a mantém
0,5% dos produtos de arrecadação provenientes da
compensação financeira dos royalties do petróleo e
do gás natural, contabilizados pelo Estado.
No art. 6.º, §§§1, 2 e 3, que é o modelo de
discussão, da aplicação dos recursos, onde tira o § 1.º
que fala de que os recursos referentes a 0,5% dos
royalties provenientes do produto da arrecadação da
compensação financeira dos royalties de petróleo e
do gás natural contabilizados pelo Estado bem como
seus rendimentos serão utilizados exclusivamente no
plano anual de aplicação Agerh.
Então, ele não será exclusivamente utilizado
pela Agerh. O que foi retirado foram esses três
parágrafos: Inclui-se do rol de elementos
constituintes do Plano de Aplicação Bienal de que se
trata... O recurso mantém na agência, agora com a
aplicação do recurso, continuando todos os
parágrafos, o art. 7.º.
No art. 2.º, ele mantém a redação, e coloca:
Subconta Recursos Hídricos. Mantém o projeto igual
até à alínea e. Então, mantém toda redação que está
aqui. No art. 2.º ele alterou esse parágrafo e mantém
o a. A entrada está aqui: 0,5% do produto de
arrecadação. Ele ampliou: ... uma subconta
denominada recursos hídricos como objetivo de
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promover a captação e aplicação de recursos de
modo a dar suporte financeiro e auxiliar a
implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos, constituída aos seguintes recursos... Mais à
frente ele ampliou: recursos hídricos com objetivo de
dar suporte financeiro às ações e os programas e
projetos voltados..., e colocou: segurança hídrica e a
implementação de Política Estadual de Recursos
Hídricos e das ações nela previstas. Inclusive ao
Plano Estadual de Recursos Hídricos, e de modo
complementar, está acrescendo as obrigatoriedades
do recurso aos Planos de Bacias, que não estavam
compreendidos no projeto anterior: ...ou de região
hidrográfica constituída dos seguintes recursos...
Mantém o a. Ele acrescenta, na realidade, alguns
parágrafos.
A Senhora Deputada Janete de Sá
compreendeu: ...provenientes de auxílios, doações,
empréstimos, legados, subvenções, transferências ou
contribuições, onerosas ou não onerosas,
financeiras... Ele acrescenta alguns itens para o
Fundágua, para o Plano de Bacias, mas para a
Agência Reguladora de maneira geral. Não é apenas
a Agerh, ele está tirando a exclusividade da Agerh.
Na Comissão de Justiça acatei o projeto pela
sua legalidade e condicionalidade. V. Ex.ª ainda quer
discutir o projeto? (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR – Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Justiça, o presidente da
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto, fez esclarecimento
oportuno com a assessoria da Senhora Deputada
Janete de Sá; um esclarecimento perfeito, mas não
vai me convencer de que não está tirando da Agerh;
está colocando no Fundágua. O Fundágua pode, sim,
fazer a opção, mas o 0,5% ele está retirando, sim, da
Agerh. E se hoje temos que proteger os mananciais,
temos que investir nos recursos hídricos...
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) - Quem
controla o Fundágua? Qual é a agência que controla o
Fundágua?
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto, a cada outro órgão
ou outro setor que inclui isso configura mais
complicação e mais...
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) –
Continua sendo a Agerh que controlará o Fundágua.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Eu sei.
E vai a Agerh controlar o Fundágua... Se os recursos
estavam na Agerh e já estavam difíceis de fazer esses
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investimentos, agora vai para o Fundágua. Mas quem
regula o Fundágua? Esses excessos de vaidades de
um chefe de setor, de um chefe disso e daquilo,
acabam não distribuindo a coisa. Então, a emenda do
Senhor Deputado Sergio Majeski é uma emenda
prudente. Não vejo o porquê de não ser acolhida.
Certo? Estou vendo aqui e eu ia solicitar à
presidência, mas o presidente me convenceu de que
não assiste razão à Comissão de Defesa do
Consumidor para eu estudar e analisar melhor por
que essas matérias...
Você vê várias matérias importantes do
Governo e que estão em regime de urgência, Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto. Temos que ter aqui
na Casa um tempo para analisar as matérias para não
pararmos aqui nas comissões, como V. Ex.ª tem que
estar dando esclarecimento quando, na realidade,
alguém do governo é que deveria esclarecer isso para
a gente. Certo? Porque entrou o projeto ontem e hoje
já se está votando. Quem é que tem essa celeridade?
Temos outros afazeres além dos projetos normais do
dia a dia.
Os nossos projetos passam nas comissões e
ficam seis ou oito meses, até um ano tramitando.
Agora temos que votar de afogadilho uma situação
que há duvida sim, e que poderia até ser baixado de
pauta para a gente discutir essa situação na segundafeira. Dá tempo de hoje até segunda-feira alguém da
Agerh e alguém desse Fundágua estar esclarecendo
para nós essa situação.
Hoje, para a aprovação, o doutor José
Eduardo veio aqui. Certo? O Senhor Deputado Sergio
Majeski conversou com o doutor José Eduardo, da
Secretaria de Desenvolvimento, sanou as dúvidas
dele e apresentou as emendas, que foram acolhidas.
Isso que é importante. Por que o representante da
Agerh não está aqui para a gente esclarecer, sanar
essas dúvidas? É isso, Senhor Deputado Doutor
Rafael Favatto. Eu não estou ou sou contra nenhum
projeto. Sou contra essa situação de afogadilho,
estarmos votando aqui e o Líder do Governo ou o
Vice-Líder pedem a colaboração da gente e nós
colaboramos, mas a contrapartida não vem.
Estamos em um processo que eu não sei se
todas as emendas dos deputados foram acolhidas. Eu
não sei. Certo? A gente só está dando, só está dando,
dando. Recebendo... É complicado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Eu queria pedir a palavra ao
presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Continua em discussão o parecer. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Queria pedir a palavra a V. Ex.ª,
apenas para esclarecer.

54 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – Com a
palavra, Deputado.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD – Sem revisão do orador) - Eu
sempre me manifestei aqui que sou a favor do regime
de urgência, por quê? Porque acho que a Assembleia
tem que mostrar celeridade e mostrar que está atenta
às necessidades do estado. O que eu vejo nessa
matéria é apenas uma falta de explicação, porque a
matéria é muito clara. A Agerh e o Fundágua são a
mesma coisa. A existência do Fundágua, que está
sendo criado, é exatamente para implementar as
políticas da Agerh, por meio desse Fundágua.
Então, não há deslocamento de recurso. O
que há é permissão do Fundágua poder aplicar a
dinâmica das políticas. Acho que o Senhor Deputado
Gilsinho Lopes tem razão e o Senhor Deputado
Sergio Majeski tem razão. O que o Governo precisa é
explicar as matérias, porque não adianta só ter boas
intenções. O Governo tem que ser igual à mulher de
César: Não tem que falar que é honesto; tem que
provar que é honesto.
O problema é isso. É a falta de explicação.
Não tem nada a ver e ninguém está tirando de lugar
nenhum. O Fundágua é um adendo da Agerh. Não há
deslocamento de recurso. Há apenas a criação de um
novo instituto, de uma nova fundação, para poder
agilizar o processo das políticas de meio ambiente.
Era só isso, Senhor Presidente, que eu gostaria de
esclarecer. (Muito bem!)
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) - O
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos está com toda
razão.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Continua em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
O Senhor Deputado Sergio Majeski fez três
emendas, mas na primeira emenda que S. Ex.ª
apresentou fica suprimido o art. 2.º.
Então, vamos tirar todos os modelos de
arrecadação até o modelo dos royalties do petróleo. O
0,5 por cento não vai mais incluir. Estamos rejeitando
essa primeira emenda. A segunda e a terceira
emendas, também ficam rejeitadas na Comissão de
Justiça.
Em votação o projeto de lei na Comissão de
Justiça, na sua originalidade.
Como votam os Senhores Deputados?

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Com o
relator.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade
pela Comissão de Justiça, sem nenhuma emenda.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Conforme
entendimento com a Mesa Diretora, gostaria que
constasse na ata, inclusive desta reunião, para que
não haja nenhum tipo de questionamento, que
entendemos o cancelamento hoje da reunião da CPI
dos Empenhos. Gostaria que V. Ex.ª fizesse o
comunicado oficial, uma vez que teremos a reunião
ordinária na próxima quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Agradeço aos Senhores
Deputados membros da CPI a compreensão e desde
já fica cancelada a reunião, que seria realizada hoje,
para a próxima quarta-feira. Obrigado pela
compreensão de todos os membros da CPI.
Concedo a palavra à Comissão de Proteção
ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer oral
ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – Há
quorum.
Designo para relatar o projeto o Senhor
Deputado Erick Musso.
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente, trata-se do Projeto de Lei n.º 212/2016. De
igual forma, seguindo o parecer da Comissão de
Justiça, relatamos pela aprovação, sem emendas.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – Em
discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Com o

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

FERNANDES

-

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o
relator.

relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) –
Com o relator.

Vitória-ES, quarta-feira, 13 de julho de 2016
O SR. GILDEVAN
(PMDB) – Com o relator.

FERNANDES
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – A
Presidência acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente.
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. (Pausa)
Há quorum.
Antes de avocar o projeto, Senhor Presidente,
gostaria só de, primeiro, agradecer ao nosso
secretário José Eduardo a presença e também dizer
que vamos, na Comissão de Finanças, fazer um
convite ao secretário para que venha a esta Casa em
uma audiência para falar sobre os dois programas que
aprovamos nesta Casa: O Invest – ES e o Compete –
ES. Acredito que é muito importante a presença do
secretário para falar tanto sobre o Invest – ES como o
Compete – ES na Comissão de Finanças.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
o Projeto de Lei n.º 212/2016 altera a Lei n.º
9866/2012 que dispõe sobre a reformulação do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo – Fundágua, instituído pela Lei n.º 8960/2008 tive a felicidade de votar essa lei na época - e dá
outras providências. Nosso parecer é pela aprovação,
sem emendas. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutilo.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores
membros da Comissão de Finanças, mais uma vez
quero dizer a V. Ex.as que quando digo que o Senhor
Deputado Dary Pagung é o doutor Tesouro, aí,
tesourou as emendas de autoria do Senhor Deputado
Sergio Majeski. Não tem jeito, a Comissão de
Finanças é exatamente a palavra final. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, na verdade as emendas de autoria do

Senhor Deputado Sergio Majeski já estavam
rejeitadas na Comissão de Justiça.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) –
Com o relator.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) – Com
o relator.
O SR. FREITAS - (PSB) – Com o relator.
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) – Com o
relator.
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Com emenda ou sem emenda,
Senhor Deputado Dary Pagung?
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) - Aprovado, sem
emendas.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) - Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Lei n.º 212/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado, contra um voto.
À Secretaria para extração dos autógrafos.
Discussão, em 1.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional n.º 003/2016, da Mesa
Diretora e outros, que dá nova redação ao § 2.º do art.
57 da Constituição Estadual, aumentando 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. O quorum é de 3/5.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação, em 1.º turno, a Proposta de
Emenda Constitucional n.º 003/2016.
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A presente proposta exige votação nominal,
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
à proposta votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
Estamos em processo de votação.
(Procede-se ao registro dos votos)
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria
de encaminhar, pedindo o apoio dos deputados e
deputadas pelo voto SIM a essa PEC que apenas, de
forma transparente, pede a ampliação do prazo para
informações. Em respeito a esta Casa, o governo quer
cumprir o prazo, mas em função dos diversos
requerimentos, muitas vezes, atrasa. Para não
cometer esses atrasos, o governo pede a dilatação
desse prazo de trinta para sessenta dias. Pedimos o
apoio dos deputados e deputadas para o voto SIM.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Com a anuência do

presidente do PSDB, encaminho pelo voto NÃO.
Estamos na era da informática. Hoje, o
prazo é de trinta dias e ficamos seis meses para
receber informação. Passar para sessenta dias é
um absurdo, pois, provavelmente, demorarão três
anos para darem essas informações. Lembrando
que estamos na era da informática, era para
diminuirmos isso para dez dias.
Hoje, todas as informações estão no
computador, é só ir lá, chegar e mandar para cá
por e-mail, não precisa ninguém entregar, levar
papel e trazer papel. É um absurdo ampliar o
prazo para sessenta dias em plena era da
informação! Não tem lógica isso. Se hoje, com
trinta dias, levam cento e oitenta dias para
trazerem
essas
informações,
imaginem
ampliando isso para sessenta dias!
O
SR.
PRESIDENTE
(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Não
querendo discutir com o ilustre Deputado, a
Mesa quando fez esse projeto foi exatamente
para facilitar ao governo que responda aos
Senhores Deputados dentro de um prazo
razoável e de acordo com a lei. Com trinta dias,
o governo estava com dificuldades para
responder por quê? Porque tinham e têm
deputados que, com seu direito que tem de saber
informações do governo, tinham dez, vinte, trinta
requerimentos. Então, atropela o governo para
dar as informações. Com sessenta dias, é um
prazo razoável que se entrou no entendimento
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com o governo para que o governo possa atender
dentro do prazo legal. Por isso a Mesa fez essa
Emenda Constitucional e pede aos Senhores
Deputados a compreensão porque é exatamente
para facilitar ao governo que responda no prazo
certo.
Em trinta dias estava sendo humanamente
impossível porque mesmo, conforme disse o
Senhor Deputado Sergio Majeski, com as
notícias, com as informáticas e com todos os
processos que hoje temos facilidade, existem
pedidos que o governo tem que ter prazo para
responder à altura e de acordo com o
desenvolvimento da solicitação do deputado. Por
isso pedimos aos Senhores Deputados o voto
SIM, que é para facilitar o entendimento com o
governo e o governo responder aos deputados na
hora certa porque trinta dias estava sendo
impossível.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB)
– Senhor Presidente, pela ordem! Em nome do
PMDB de Cariacica, peço aos pemedebistas que
votem SIM.

O
SR.
PRESIDENTE
(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Muito
obrigado, Senhor Deputado.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS –
(PSD) - Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria
de esclarecer porque não consigo ficar em
silêncio, que essa proposta é da Mesa, mas ela,
inclusive, não está assinada por mim porque eu
entendo que tem que guardar simetria com a
Constituição Federal. Se a Constituição Federal diz
que são trinta, a Constituição Estadual não pode
ampliar para sessenta.
O meu voto vai ser NÃO exatamente pelo
aspecto... Não sei como que isso passou na Comissão
de Justiça
porque não poderia passar, em face de que a
Constituição Estadual tem de guardar simetria com a
Constituição Federal.
Embora se compreenda, tecnicamente, que
não poderia de forma nenhuma diminuir o prazo aumentar é questionável -, acho que a Constituição
Estadual não pode ser superior à Constituição
Federal. Então, é por isso que não assinei a
mensagem e vou votar NÃO, pelo fato de que,
guardado o respeito à Constituição Federal, a emenda
tem de ser no mesmo prazo, de trinta dias.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Na Comissão de Justiça o
parecer foi favorável, pela constitucionalidade. A
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divergência do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
da Mesa, tem razão, mas a Mesa apresentou esse
projeto assinado pelo Presidente e pelo 2.º Secretário.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, considerando que não
atingimos um número suficiente, pedimos o
adiamento da votação desta PEC.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Têm de ser os autores, para poder pedir isso.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! O painel registra
vinte e cinco Deputados presentes, portanto, se não
houve votos suficientes, a matéria tem de ser arquivada.
O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PMDB) –
Senhor Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª está
reinventando um Regimento Interno, agora. Parabéns.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Não, V.
Ex.ª é que está reinventando ao dizer que tem de adiar,
quando têm vinte e cinco Deputados registrados no painel.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO

FERRAÇO – DEM) – Não temos quorum para a
votação, vamos transferi-la para outra oportunidade.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Senhor Presidente, têm vinte e cinco Deputados
registrados.

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS –
(PSD) – Olha o painel, o painel de votação.
O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO – DEM) –
Senhor Deputado, precisa de dezoito votos
favoráveis e não tem aqui.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Então, se os Senhores Deputados não votaram, a
matéria deveria ser arquivada.
O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO – DEM) –
Senhor Deputado, arquivar, só se tivesse atingido
o quorum. Data venia, o Regimento Interno é
muito claro e aberto para todos os Deputados.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Têm vinte e cinco Deputados registrados no
painel. Se os Deputados não votaram, é porque a
matéria foi derrotada.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS –
(PSD) – Se está no painel, S. Ex.ª está certo.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Senhor Deputado, se está no
painel eletrônico, não somos obrigados a pedir ao
deputado para votar.
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(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não votam os
Senhores Deputados Amaro Neto,
Cacau Lorenzoni, Da Vitória, Dary
Pagung, Doutor Rafael Favatto,
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes,
Guerino Zanon, Hudson Leal, Luzia
Toledo, Nunes e Padre Honório)
(Votam SIM os Senhores Deputados
Almir Vieira, Bruno Lamas, Edson
Magalhães, Erick Musso, Freitas,
Janete de Sá, Luiz Durão, Marcelo
Santos, Marcos Bruno e Pastor
Marcos Mansur; votam NÃO os
Senhores
Deputados
Doutor
Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo
dos Anjos e Sergio Majeski)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Votaram SIM dez Senhores
Deputados; votaram NÃO quatro Senhores
Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Adiada a votação.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, às
12h56min, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 67/2016.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às doze horas e
cinquenta e três minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registraram presença os Senhores
Deputados Euclério Sampaio, Raquel Lessa e Sandro
Locutor.

DÉCIMA
SEGUNDA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA,
DA
SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
DÉCIMA
OITAVA
LEGISLATURA,
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2016.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, para ensejar o início da sessão,
registram
presença
os
Senhores
Deputados Almir Vieira, Bruno Lamas,
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor
Hércules, Doutor Rafael Favatto, Edson
Magalhães, Enivaldo dos Anjos, Erick
Musso, Freitas, Gildevan Fernandes,
Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Janete de
Sá, Luiz Durão, Luzia Toledo, Marcelo
Santos e Theodorico Ferraço)
O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO – DEM) –
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
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sessão.

Aprovado por unanimidade.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e, a
convite do Presidente, assume a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado Erick
Musso)

O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO - DEM) –
Convido o Senhor Deputado Erick Musso a
proceder à leitura de um versículo da Bíblia.
(O Senhor Deputado
Musso lê Salmos, 37:3)

Erick

À Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 67/2016, do Senhor Deputado Luiz
Durão e outros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
os organizadores de eventos artísticos culturais
discriminarem e cumprirem os horários das
apresentações sobre os bilhetes de ingressos ou
convites destinados aos eventos realizados no âmbito
do Estado. Publicado no DPL do dia 28/03/2016.
Parecer n.º 245/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e parecer oral da
Comissão de Cultura, pela aprovação. Na Comissão

O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO - DEM) –
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à
leitura da ata da décima primeira sessão
extraordinária, realizada em 06 de julho de 2016.
(Pausa)

de Defesa do Consumidor o Deputado Gilsinho
Lopes, se prevaleceu do prazo regimental para
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia
06/07/2016. (Prazo até o dia 13/07/2016). (Em
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto
de Lei n.º 80/2016, do Senhor Deputado Hudson
Leal, publicado no DPL do dia 08/04/2016).

(O Senhor 2.º Secretário
procede à leitura da ata)

Concedo a palavra à Comissão de Defesa
do Consumidor, para que esta ofereça parecer
oral ao projeto.

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: Parecer n.º
308/2016, da Comissão de Justiça, pela
aprovação da redação final do Projeto de Lei n.º
208/2016, oriundo da Mensagem Governamental
n.º 309/2016, que institui programa de
desenvolvimento e proteção à economia do
Estado do Espírito Santo, nas condições que
especifica.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem!
Requeiro a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, a
dispensa da publicação e a inclusão na Ordem do
Dia do Parecer n.º 308/2016.
O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO – DEM) – É

regimental.
Em votação o requerimento do Senhor
Deputado Gildevan Fernandes.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Inclua-se na Ordem do Dia.
Passa-se à Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto de Lei
n.º 208/2016, oriundo da Mensagem Governamental
n.º 309/2016, que institui programa de
desenvolvimento e proteção à economia do Estado,
nas condições que especifica. Publicado no DPL do
dia 05/07/2016. Parecer n.º 308/2016, da Comissão
de Justiça, pela aprovação, dispensada a publicação
na sessão extraordinária do dia 06/07/2016.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (GILSINHO LOPES – PR) – Senhor
Presidente, continuarei me prevalecendo do
prazo.
O
SR.
PRESIDENTE
–
(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, solene, dia 08 de
julho de 2016, às 19h, conforme requerimento do
Senhor Deputado Bruno Lamas, aprovado em
Plenário, em homenagem à Centésima
Assembleia da Convenção Batista do Espírito
Santo, para qual designo Expediente: o que
ocorrer, e comunico que haverá sessão ordinária
dia 11 de julho de 2016, cuja Ordem do Dia é a
seguinte: discussão única, nos termos do art. 66,
§ 6.º, da Constituição Estadual,osdo veto total
aposto aos Projetos de Lei n. 435/2015 e
180/2015; discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.º 67/2016; votação
adiada, com discussão encerrada em 1.º turno, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º
003/2016; discussão, nos termos artigo 81, § 3.º,
do Regimento Interno, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 22/2015; discussão prévia do
Projeto de Lei n.º 45/2016; discussão
especial,
em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 133/2016
e 178/2016; discussão especial, em 2.ª sessão, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 04/2016;
discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 181/2016; discussão especial, em 1.ª
sessão, do Projeto de Lei n.º 183/2016.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às treze horas e
dois minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registraram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto, Cacau Lorenzoni,
Eliana Dadalto, Euclério Sampaio, Guerino
Zanon, Marcos Bruno, Nunes, Padre Honório,
Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa, Sandro
Locutor e Sergio Majeski.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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