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PARECER DO RELATOR

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA
PODER LEGISLATIVO
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

O Regimento Interno determina que a
proposição aprovada com emenda ou com flagrante
desrespeito às normas gramaticais e de técnica
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o
exame a esta Mesa Diretora.
O Projeto de Resolução nº 54/2015 foi
aprovado pelo Plenário com a adoção de emendas
apresentadas pelo Dep. Nunes e pela Dep. Janete de
Sá, com as seguintes redações:

RELATÓRIO
O Projeto de Resolução nº 54/2015, de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a adoção
de medida de apoio ao servidor da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo responsável
por indivíduo dependente de atenção exclusiva, em
função de incapacidade ou deficiência física,
sensorial ou mental, foi lido na Sessão Ordinária do
dia 27.9.2015 e publicado no Diário do Poder
Legislativo do dia 23.9.2015, às páginas 01 a 04.
Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do
dia 16.8.2016 o requerimento para sua tramitação em
urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 17.8.2016, recebendo, a partir de
então, o parecer oral da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação pela
constitucionalidade e legalidade. A Comissão de
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos emitiu
parecer oral pela aprovação com adoção de emenda
aditiva apresentada pelo relator, Dep. Nunes. Na
Comissão de Saúde e Saneamento o Projeto recebeu
parecer oral pela aprovação com adoção de duas
emendas apresentadas pela Dep. Janete de Sá, bem
como da emenda apresentada anteriormente. Em
seguida, a Comissão de Assistência Social,
Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional; a
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas e a Mesa
Diretora emitiram parecer oral, todos pela aprovação
com adoção das três emendas apresentadas.
Posteriormente, por ter o Projeto recebido emendas
nas Comissões de Defesa da Cidadania e de Saúde,
retornou à Comissão de Justiça, cujo parecer oral foi
pela constitucionalidade e legalidade com adoção das
emendas apresentadas.
Concluído o exame técnico, o Projeto de
Resolução nº 54/2015 foi colocado à apreciação do
Plenário que o aprovou na forma do parecer da
Comissão de Justiça. Por ter sido aprovado com
emendas, o Projeto veio a esta Mesa Diretora para
elaboração de sua Redação Final, na forma do art.
212, § 2º, do Regimento Interno.
Este é o Relatório.

EMENDA Nº 001/2016
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54/2015
DEP. NUNES
- Acrescenta-se um parágrafo 3º, ao art. 1º do Projeto
de Resolução nº 54/2015, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
§ 3º Fica garantido a implantação de
horário especial ou escala móvel,
estabelecido em conjunto pelo servidor e
Direção Geral da Secretaria, no
cumprimento da carga definida.”
EMENDA Nº 002/2016
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54/2015
DEP. JANETE DE SÁ
- O artigo 1º do Projeto de Resolução nº 54/2015,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Esta Resolução autoriza a Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (Ales) a instituir
medidas de apoio aos servidores efetivos
e
comissionados
que
sejam,
comprovadamente, pai, mãe, tutor,
curador responsáveis por pessoas com
necessidade de cuidados especiais
decorrente de doença, deficiência ou
incapacidade sensorial ou mental, ainda
que temporária considerada dependente
sob o aspecto socioeducacional e em
situação que exija atendimento direto pelo
servidor.”
EMENDA Nº 003/2016
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54/2015
DEP. JANETE DE SÁ
- O artigo 3º do Projeto de Resolução nº 54/2015,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º A responsabilidade do servidor
por outra pessoa decorre de parentesco,
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adoção, tutela, curatela previstos na
legislação vigente.
Parágrafo único. Se o grau de
parentesco, tutela, curatela, guarda ou
quaisquer das modalidades previstas no
caput deste artigo recair sobre mais de um
servidor da Ales em relação a um mesmo
indivíduo, somente um deles poderá fazer
uso da redução de carga horária.”
Com base no art. 215 do Regimento Interno e
em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal
nº 95/98, alterada pela Lei Complementar Federal nº
107/01, e no Manual de Normas de Redação
Legislativa da Ales, publicado no DPL de
27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as
alterações abaixo destacadas.
Dessa forma, sugerimos aos membros da
Mesa Diretora a adoção do seguinte:

PARECER Nº 31/2016
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO é pela aprovação da redação final do
Projeto de Resolução nº 54/2015, de autoria da
Mesa Diretora, na forma que segue:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54/2015
Dispõe sobre a adoção de medidas de
apoio aos servidores da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito
Santo – Ales responsáveis por
indivíduo dependente de atenção
exclusiva, em função de doença,
deficiência ou incapacidade sensorial
ou mental.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Esta Resolução autoriza a Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo –
Ales a instituir medidas de apoio aos servidores
efetivos
e
comissionados
que
sejam,
comprovadamente, pai, mãe, tutor, curador
responsáveis por pessoas com necessidade de
cuidados especiais decorrente de doença, deficiência
ou incapacidade sensorial ou mental, ainda que
temporária, consideradas dependentes sob o aspecto
socioeducacional e em situação que exija
atendimento direto pelo servidor.
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§ 1º Ao servidor referido no caput deste artigo fica
assegurado o direito à redução em até 50%
(cinquenta por cento) da carga horária de trabalho,
sem prejuízo da remuneração e da carreira, enquanto
for responsável por pessoa com necessidades
especiais que requeira atenção permanente.
§ 2º A redução de carga horária destina-se
exclusivamente ao acompanhamento do dependente
no seu tratamento e/ou atendimento às suas
necessidades diárias básicas.
§ 3º Fica garantida a implantação de horário especial
ou escala móvel, estabelecida em conjunto entre o
servidor e a Direção Geral da Secretaria, no
cumprimento da carga horária definida.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por
necessidades especiais, cujo portador requeira
atenção permanente, as situações de deficiência
física, sensorial ou mental, incapacidade ou
debilidade, ainda que temporária, decorrente de
doença ou outra causa, nas quais a presença de
responsável seja indispensável à complementação do
processo terapêutico ou à promoção de melhor
integração do paciente à sociedade.
Art. 3º A responsabilidade do servidor por outra
pessoa decorre de parentesco, adoção, tutela, curatela
previstos na legislação vigente.
Parágrafo único. Se o grau de parentesco, tutela,
curatela ou quaisquer das modalidades previstas no
caput deste artigo recair sobre mais de um servidor
da Ales em relação a um mesmo indivíduo, somente
um deles poderá fazer uso da redução de carga
horária.
Art. 4º A redução da carga horária prevista nesta
Resolução é incompatível com o serviço
extraordinário, com o acúmulo de cargos, inclusive
cargo de provimento em comissão, com o exercício
de função gratificada e com a licença por motivo de
doença em pessoa da família, prevista na Seção V do
Capítulo V do Título IV da Lei Complementar
Estadual nº 46, de 31.01.1994, concedida em razão da
mesma pessoa com deficiência.
Parágrafo único. Ao servidor alcançado pela
redução da carga horária é vedada a ocupação de
qualquer atividade de natureza trabalhista,
remunerada ou não, enquanto perdurar a dispensa.
Art. 5º Para fazer jus à redução de carga horária, o
servidor interessado deverá encaminhar requerimento
à Direção Geral da Secretaria, por meio de sua chefia
imediata, informando, de maneira pormenorizada:
I - os seus dados pessoais (requerente); e
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II - os dados pessoais do dependente com
necessidades especiais.
§ 1º O pedido será instruído com:
I - cópia da certidão de nascimento ou de adoção ou
de outro documento hábil a comprovar a relação de
parentesco e/ou responsabilidade do servidor com o
dependente;
II - cópia de atestado ou laudo médico do dependente
com necessidades especiais, emitido por especialista,
contendo:
a) a descrição pormenorizada do mal a que é
acometido, com a respectiva Classificação
Internacional de Doenças (CID);
b) o grau de deficiência ou incapacidade do paciente;
c) o laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou
está sendo submetido, se possível; e
d) a identificação do especialista responsável, com o
respectivo registro no conselho de classe.
§ 2º Os documentos referidos neste artigo deverão ser
apresentados em cópias simples, acompanhadas das
originais, para propiciar a autenticação imediata pela
chefia do requerente.
§ 3º Eventual documento alternativo que venha a ser
apresentado com o fito de suprir a exigência do inciso
I do § 1º deste artigo deverá conter elementos
mínimos capazes de indicar a relação de
responsabilidade do servidor com a pessoa
dependente.
Art. 6º Recebido o pedido, a chefia imediata
encaminhará o expediente à Direção Geral da
Secretaria, via protocolo, no prazo de até 02 (dois)
dias úteis.
Art. 7º A Direção Geral da Secretaria submeterá o
processo à Secretaria de Gestão de Pessoas para, por
meio da Coordenação do Grupo de Recursos
Humanos, qualificar o requerente, no prazo de até 03
(três) dias úteis.
Parágrafo único. Finda instrução, a Secretaria de
Gestão de Pessoas encaminhará os autos à
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência
Social para análise do pedido.
Art. 8º Recebido o processo, a Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social emitirá laudo
conclusivo sobre o requerimento, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis.
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Art. 9º A avaliação realizada pela Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social será procedida
em 03 (três) esferas:
I - avaliação do dependente, efetuada por um servidor
da Coordenação do Centro de Saúde e Assistência
Social com formação na área médica;
II - avaliação das condições sociais e pessoais do
requerente e do dependente, efetuada por um servidor
da Coordenação do Centro de Saúde e Assistência
Social com formação na área de assistência social; e
III - laudo conclusivo elaborado pelo Coordenador
do Centro de Saúde e Assistência Social.
Parágrafo único. Em atenção ao princípio da
celeridade e eficiência, as avaliações previstas nos
incisos I e II do caput deste artigo, tanto quanto
possível, serão procedidas concomitantemente.
Art. 10. A avaliação de que trata o inciso I do art. 9°
desta Resolução deverá ser promovida por um
servidor designado especificamente para este fim
pela chefia da Coordenação do Centro de Saúde e
Assistência Social, em horário previamente acordado
entre o avaliador e o requerente.
§ 1º Tanto quanto possível, a avaliação de que trata o
caput deste artigo será promovida na Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social.
§ 2º Não havendo a possibilidade de locomoção do
dependente, deverá o médico designado para efetuar
a avaliação se dirigir até onde o examinado se
encontrar.
§ 3º Na avaliação de que trata este artigo, o médico
responsável analisará o laudo juntado pelo requerente
e as condições do dependente.
§ 4º Não será dispensada a avaliação de que trata este
artigo pela simples apresentação de laudo médico
pelo requerente.
Art. 11. A avaliação de que trata o inciso II do art. 9º
desta Resolução deverá ser promovida por um
servidor designado especificamente para este fim
pela chefia da Coordenação do Centro de Saúde e
Assistência Social, no local da residência do
requerente, ou em outro onde se encontre o
dependente, em horário previamente acordado entre o
avaliador e o requerente.
§ 1º Em seu laudo, o assistente social deverá atestar
se, diante da situação apurada, a redução da jornada
de trabalho do requerente é necessária para propiciar
o ideal acompanhamento do dependente no seu
tratamento e/ou atendimento às suas necessidades
básicas diárias.
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§ 2º O assistente social responsável pela avaliação
deverá recomendar o melhor período do dia para a
dispensa da jornada, de forma a conceder ao
dependente o melhor cuidado de acordo com sua
deficiência, observando as considerações do
requerente e, quando for o caso, da avaliação médica.
§ 3º Quando o dependente necessitante se encontrar
internado, a avaliação de que trata este artigo deverá
contemplar o local de internação.
Art. 12. De posse das avaliações efetuadas pelo
médico e pelo assistente social, o Coordenador do
Centro de Saúde e Assistência Social elaborará
laudo conclusivo acerca do pedido e remeterá o
feito à Secretaria de Gestão de Pessoas, que o
encaminhará à Direção Geral da Secretaria, no
prazo de até 03 (três) dias úteis.
Art. 13. Recebido o processo, a Direção Geral da
Secretaria o encaminhará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis, à Procuradoria Geral para emitir parecer,
no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
Art. 14. Devolvido o processo com parecer da
Procuradoria, a Direção Geral da Secretaria decidirá
a respeito do deferimento ou do indeferimento do
pedido, em até 10 (dez) dias úteis.
Art. 15. A Secretaria de Gestão de Pessoas, por
intermédio da Coordenação do Grupo de Recursos
Humanos, providenciará a ciência do requerente
em caso de indeferimento do pedido, em até 03
(três) dias úteis, a contar da decisão.
§ 1º Da decisão de indeferimento caberá recurso, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência.
§ 2º O recurso deverá ser instruído com todas as
provas que fundamentam as alegações do requerente.
§ 3º Recebido o recurso, será o processo
encaminhado
à
Procuradoria
Geral
para
manifestação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
§ 4º Devolvido o expediente, a Direção Geral da
Secretaria o fará seguir à Mesa Diretora, no prazo de
até 03 (três) dias úteis, para decisão, em até 10 (dez)
dias úteis.
Art. 16. Concluindo pelo deferimento do pedido, a
Direção Geral da Secretaria providenciará, junto à
Mesa Diretora, a confecção do respectivo Ato de
concessão.
Art. 17. Em qualquer caso, em sendo deferido o
pedido, a Mesa Diretora fará publicar o respectivo
Ato de concessão da redução da carga horária.
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Parágrafo único. O requerente será cientificado da
decisão que indeferir o recurso interposto nos termos
do artigo 15.
Art. 18. O benefício de que trata esta Resolução

será concedido pelo prazo máximo de 90
(noventa) dias, nos casos de necessidade
temporária, e de 01 (um) ano, nos casos de
necessidade permanente, podendo ser renovado
sucessivamente por igual período, observando-se
os procedimentos previstos para concessão do
benefício.
Art. 19. É condição para a manutenção do

benefício da redução da jornada a realização de
entrevistas trimestrais do servidor beneficiário
com o assistente social da Ales, com confecção
de relatórios enviados à Coordenação do Centro
de Saúde e Assistência Social e à Secretaria de
Gestão de Pessoas, que deverá atestar a
necessidade de manutenção da redução.
Parágrafo único. O serviço social da Ales ficará
responsável pelo controle dos prazos para a
realização das entrevistas referidas no caput deste
artigo, após a publicação dos respectivos Atos de
concessão da redução da jornada de trabalho.
Art. 20. A redução de carga horária se extinguirá
com a cessação do motivo que a houver
determinado, independentemente de qualquer ato
extintivo da autoridade pública.
Parágrafo único. Cessando o motivo que deu causa
à redução da jornada, o servidor beneficiado deverá
comunicar o fato a sua chefia imediata e retomar a
sua jornada integral imediatamente.

Art. 21. Os casos omissos, após devidamente
instruídos, serão encaminhados à Direção Geral
da Secretaria e resolvidos junto à Administração
Superior, observando-se a conveniência e o
interesse da administração.
Art. 22. Caso necessário, e dentro dos limites

estabelecidos por esta Resolução, Ato da Mesa
Diretora regulamentará a concessão da redução
da carga horária do servidor da Ales.
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de

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

Vitória-ES, quinta-feira, 13 de outubro de 2016

ATOS DO PRESIDENTE
ATO Nº 3446
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER LICENÇA, sem remuneração,
ao Deputado MARCELO SANTOS, para tratar de
interesse particular, no dia 28 de setembro de 2016,
na forma do Art. 305, inciso III do Regimento
Interno.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente

ATO Nº 3447
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ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que
faz jus ARLETE DE SOUZA LIMA, matrícula nº
200609, Técnico Legislativo Júnior - ETLJ.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3434
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
ELEVAR para 25% (vinte e cinco por
cento), a partir de 27/09/2016, de acordo com art.
106 da Lei Complementar nº 46/94, de
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que
faz jus DORIS EUFRASIA CAVERSAN, matrícula
nº 207877, Técnico Legislativo Sênior - ETLS.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.

CONCEDER LICENÇA, sem remuneração,
ao Deputado GILDEVAN FERNANDES, para
tratar de interesse particular, nos dias 21, 26 e 28 de
setembro 2016, na forma do Art. 305, inciso III do
Regimento Interno.

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 3433
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
ELEVAR para 35% (trinta e cinco por
cento), a partir de 26/09/2016, de acordo com art.
106 da Lei Complementar nº 46/94, de

ATO Nº 3435
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
ELEVAR para 45% (quarenta e cinco por
cento), a partir de 23/09/2016, de acordo com art.
106 da Lei Complementar nº 46/94, de
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que
faz jus KARLA QUEIROZ DE OLIVEIRA,
matrícula nº 201540, Técnico Legislativo Sênior ETLS.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
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Vitória-ES, quinta-feira, 13 de outubro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 15/09/2016 (Data de Posse/Exercício no
novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus BRUNNO
LUIZ TEIXEIRA COSTA, matrícula nº 206748,
Subcoordenador de Gabinete de Representação
Parlamentar - SCGRP.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3437

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretária
ATO Nº 3439
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, JOSE MATIAS VIEIRA DOS ANJOS, para
exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete
de Representação Parlamentar, código ADGRP, no
gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
162639/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.

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

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, GERUSA DE NADAI SOARES,
do cargo em comissão de Assessor Sênior de
Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretária
ATO Nº 3438
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve,
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, JOSE ADRIANO RANGEL RAMOS, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da
Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.

ATO Nº 3440
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termo do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, resolve:
CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 aos servidores listados abaixo:
Nome

Matrícula

Marcela de
Alcantara
Almeida
Favalli

206085

Rita de Cassia
Alvarenga
Siqueira

209034

José
Policarpo dos
Santos

208698

Cargo
Adjunto de
Gabinete de
Representação
Parlamentar
Técnico Sênior
de Gabinete de
Representação
Parlamentar
Técnico Júnior
de Gabinete de
Representação
Parlamentar

Situação
funcional

Processo

Comissionado

162328

Comissionado

162468

Comissionado

162435

Vitória-ES, quinta-feira, 13 de outubro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretária
ATO Nº 3441
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, CAROLINE GIOVANELLI
PEISINO, do cargo em comissão de Supervisor da
Comissão de Assistência Social Segurança
Alimentar e Nutricional, código SCAS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa, a partir de
13/10/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretária
ATO Nº 3442
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, CAROLINE GIOVANELLI PEISINO,
para exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, no gabinete da Deputada Eliana Dadalto,
por solicitação da própria Deputada, contida no
processo nº 162589/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretária
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ATO Nº 3443
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 “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro
de
1994,
PATRICIA
GROLLA
CEZANHOCK, do cargo em comissão de Adjunto
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
ADGRP, do gabinete do Deputado Luiz Durão, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 162641/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3444
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, a pedido, na forma do artigo
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de
31 de janeiro de 1994, CAROLINA MARIA
POPES GONÇALVES, do cargo em comissão de
Assistente
de
Gabinete
de
Representação
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do
Deputado Nunes, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 162640/2016, a
partir de 11/10/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 3445
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
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1994, SILVANA DA SILVA PONTES, para
exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete
de Representação Parlamentar, código ADGRP, no
gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação do
próprio Deputado, contida no processo nº
162642/2016.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

Vitória-ES, quinta-feira, 13 de outubro de 2016

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 1230
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais,
com base nas informações da CGRH, resolve:

SUSPENDER as férias regulamentares, da
servidora abaixo relacionada.
Matrícula

207974

Servidora
CAROLINA
VIGUINI
CANTARELA
KAIZER

Período
marcado

Exercício

A partir de

Dias

03/10 a
01/11/2016

2016

07/10/2016

26 (vinte e
seis) dias
restantes

ATOS DO DIRETOR-GERAL

Secretaria da Assembleia Legislativa, 07
de outubro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 045/2016
Processo nº 161077/2016

PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
torna público que realizará Licitação, sob a
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para
contratação de empresa para locação de
equipamento de comutação digital temporal,
incluindo fornecimento, instalação, configuração,
disponibilização
de
aparelhos
telefônicos
analógicos, garantia “on-site” de 12 (meses) meses
e suporte técnico integral por igual período,
incluindo treinamento de 03 (três) técnicos da
Ales, conforme especificação contida no Anexo I
do Edital.
Recebimento das Propostas até:
25/10/2016 às 14:00h.
Abertura das Propostas:
25/10/2016 às 14:00h.
Início da Sessão de Disputa:
25/10/2016 às 16:00h.
O Edital estará disponível no site: www.al.es.gov.br
links: “Transparência no Legislativo”, “Licitações”,
“Pregão Eletrônico” ou www.licitacoes-e.com.br.
Maiores
informações
através
do
e-mail:
scl@al.es.gov.br ou pelo Tel./Fax: (27) 3382-3874.
Vitória/ES, 11 de outubro de 2016.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria

PORTARIA Nº 1231
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais, com base nas informações da CGRH, resolve:

TRANSFERIR as férias regulamentares
da servidora abaixo relacionada:
Matrícula

Servidora

Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

200688

LUISA
BUSTAMANTE
DE OLIVEIRA

2016

13/10 a
11/11/2016

23/11 a
22/12/2016

30 (trinta)
dias

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
10 de outubro de 2016.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 1232

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais, com base nas informações da CGRH, resolve,

TRANSFERIR as férias regulamentares
dos servidores abaixo relacionados:

Vitória-ES, quinta-feira, 13 de outubro de 2016
Matrícula
25522

28890
28970

208088

Servidores
BARBARA
LANGA DO
NASCIMENTO
LIDIANI
MURILLO DOS
SANTOS
PEDRO PAULO
DE SOUZA
SERGIO DE
SOUZA FREITAS
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Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

2016

09/11 a
08/12/2016

17/07 a
15/08/2017

30 (trinta) dias

2016

1°/12 a
15/12/2016

02/01 a
16/01/2017

15 (quinze)
dias restantes

21/11 a
20/12/2016
03/01 a
17/01/2017 e
15/07 a
29/07/2017

02/01 a
31/01/2017

30 (trinta) dias

13/10 a
11/11/2016

30 (trinta) dias

2016

2016

Secretaria da Assembleia Legislativa,
em 10 de outubro de 2016.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria da Assembleia Legislativa,
em 07 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 1234

PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

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:

PORTARIA Nº 1233

MARCAR as férias regulamentares dos
servidores abaixo relacionados:

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais com base nas informações da CGRH, resolve:
MARCAR as férias regulamentares
servidoras abaixo relacionadas:

das

Matrícula

Servidora

Exercício

Período
marcado

Quantidade de
dias

201707

SANDRA
MARIA
PRETTI FURTADO

2013

14/12 a
22/12/2016

09 (nove) dias
restantes

204559

MARCELA
BUAIZ
ROCIO DE SOUZA

2015

16/11 a
26/11/2016

11 (onze) dias
restantes

208754

FLAVIA
PIRES
MONTEIRO
MANCILHA FERRARI

2016

08/12 a
22/12/2016

15 (quinze) dias
restantes

207944

RAQUEL SALAROLI
DE ARAUJO LUGAO

2016

06/02 a
25/02/2017

20 (vinte) dias
restantes

Matrícula

Servidores

Exercício

Período
marcado

Quantidade
de dias

16600

MARIA DE LOURDES
ZAMPROGNO DARIO

2013

13/10 a
11/11/2016

30 (trinta)
dias

206117

REINALDO FRAGA DE
CARVALHO

2016

13/10 a
27/10/2016

207974

CAROLINA VIGUINI
CANTARELA KAIZER

2016

09/01 a
03/02/2017

15 (quinze)
dias
restantes
26 (vinte e
seis) dias
restantes

Secretaria da Assembleia Legislativa,
em 07 de outubro de 2016.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• QUARTA-FEIRA – 12.10.16 •
HORA

PROGRAMAS

00h15

MPF: INTERESSE PÚBLICO

00h45

SÉRIES
ROTAS
TURISTICAS CAPIXABAS

SINOPSES
As comunidades terapêuticas, casas de acolhimento voltadas para o tratamento
de dependentes químicos, são instituições privadas sem fins lucrativos. O MPF
pede que as comunidades terapêuticas funcionem de acordo com os requisitos do
Ministério da Saúde, com assistentes sociais, médico e psicólogos. Em Erechim
(RS), lotes populares em bairros afastados não têm serviços essenciais como à
entrega domiciliar dos Correios. O MPF ajuizou ação para que a empresa
cumpra o serviço postal.
Nesta edição da Série Rotas Capixabas viaje pelos cinco municípios que
compõem o roteiro Mar e Montanhas. No trajeto, belezas naturais, história,
cultura e diversidade se misturam. Como o nome sugere, o que se destaca nesta
rota é a proximidade entre o mar e as montanhas capixabas. Em menos de 50
quilômetros é possível sair da brisa do mar e chegar ao friozinho das montanhas.
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01h15

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comissão de saúde

03h15

REUNIÃO ORDINÁRIA

CPI dos maus tratos contra animais

05h40

REUNIÃO ORDINÁRIA

06h30

TSE: # CONFIRMA

07h00

STJ:
DIREITO
DIREITO SEU

Comissão de justiça
Em dezenas de municípios, os eleitores terão uma segunda chance de avaliar as
propostas dos candidatos mais bem votados no 1º turno. Nesta edição o
#Confirma, mostra todos os preparativos da Justiça Eleitoral para o 2º turno.
Tem campanha, horário eleitoral gratuito em novo período e tempo de exibição
mais curto. Se não votou no 1º turno, não justificou e quer votar no 2º turno,
vamos falar então sobre Justificativa Eleitoral. Crime eleitoral, boca de urna,
compra de votos, espalhar santinhos perto da zona eleitoral, nada disso pode,
veja como fazer para denunciar as irregularidades à Justiça Eleitoral.
No programa desta semana você vai ver que as vagas destinadas a pessoas com
deficiência não são só para quem tem limitação física. Você sabe quais são as
regras para realizar um financiamento imobiliário? E ainda: quando o pagamento
de couver artístico é obrigatório?

07h30

FIOCRUZ – CIÊNCIA E
LETRAS

08h00

ESPAÇO RURAL

08h45

PANORAMA

A crise hídrica que afeta o Espírito Santo na pior estiagem dos últimos 40 anos
causou prejuízos de quase dois bilhões de reais, impactando a economia do
Estado.
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba

09h00

REUNIÃO ORDINÁRIA

Comissão de finanças

10h05

REUNIÃO ORDINÁRIA

Comissão de segurança

11h00

REUNIÃO ORDINÁRIA

12h15

REPORTAGEM ESPECIAL

13h00

UM DEDO DE PROSA

13h30

OPINIÃO

14h00

CONTRAPONTO

14h30

PANORAMA

14h45

BIOGRAFIA

Comissão de assistência social
O Espírito Santo possui grande variedade de artesanato. A panela de barro e os
artigos do mar (conchas e escamas de peixe) são produtos de referência cultural.
Mas, além deles, o Estado possui forte artesanato indígena e produtos feitos a
partir de outras matérias-primas, como cerâmica, madeira e fibra natural.
Duílio Kuster é autor do livro “Revolução de Caranguejos: o teatro no Espírito
Santo durante a ditadura militar”, resultado da pesquisa desenvolvida no
mestrado em história. O pesquisador faz parte da COMPANHIA DE Artes
Cênicas Folgazões.
Economista Laudeir Frauches fala sobre o agravamento da crise econômica e dá
dicas de como evitar o endividamento.
A psicóloga e especialista em luto e prevenção ao suicídio, Daniela Reis, e o
Voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Faroni, debatem o tema:
Prevenção ao suicídio.
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
Eurico de Aguiar Salles nasceu em Vitória em 1910. Graduou-se em direito e
atuou no cenário político brasileiro com destaque nacional.

MEU

16h30

REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

17h50

REUNIÃO ORDINÁRIA

18h15

ESPAÇO RURAL

19h00

SESSÃO SOLENE

21h00

ANTES E DEPOIS DA LEI

21h30

REPORTAGEM ESPECIAL

22h00

PANORAMA

22h15

MP COM VOCÊ

22h45

OPINIÃO

15h00

O programa traz: “Tônio Carvalho”.

Comissão de representação dos cegonheiros
Comissão de segurança
Comissão de agricultura
A crise hídrica que afeta o Espírito Santo na pior estiagem dos últimos 40 anos
causou prejuízos de quase dois bilhões de reais, impactando a economia do
Estado.
Dia do auditor fiscal
Na edição desta semana o programa aborda a Lei Nacional de Saneamento
Básico.
O Espírito Santo possui grande variedade de artesanato. A panela de barro e os
artigos do mar (conchas e escamas de peixe) são produtos de referência cultural.
Mas, além deles, o Estado possui forte artesanato indígena e produtos feitos a
partir de outras matérias-primas, como cerâmica, madeira e fibra natural.
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
O programa recebe a promotora de Justiça, Nícia Regina Sampaio, da comarca
de Vila Velha, a convidada explica a importância do Plano Diretor Municipal, a
concepção de Função Social da Cidade e da Propriedade e as ações realizadas
pelo Ministério Público no enfrentamento da Crise Hídrica no estado.
Economista Laudeir Frauches fala sobre o agravamento da crise econômica e dá
dicas de como evitar o endividamento.
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23h15

CONTRAPONTO

23h45

PERSONALIDADES
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A psicóloga e especialista em luto e prevenção ao suicídio, Daniela Reis, e o
Voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Faroni, debatem o tema:
Prevenção ao suicídio.
Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são as muitas
faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de destaque na música
espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de talentos é uma de suas
principais características, mas todos os caminhos o levam a paixão maior: a
música. Conheça um pouco mais da trajetória dessa personalidade capixaba.

Legenda: ® – Reprise; (V) – Ao Vivo
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.

• QUINTA-FEIRA – 13.10.16 •
HORA
00h00
03h30
05h25
06h30

PROGRAMAS

SINOPSES

SEMINÁRIO
AUDIÊNCIA PÚBLICA EM
VIANA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
FIOCRUZ
–
UNIDIVERSIDADE
STJ: ANTES E DEPOIS DA
LEI

I seminário de regularização fundiária: caminhos e possibilidades
Comissão de infraestrutura – Transporte público
Comissão de segurança – a segurança pública na região de Bento Ferreira
O programa traz: “Projeto Identidade”.

07h30

MPF: INTERESSE PÚBLICO

08h00

ESPAÇO RURAL

08h45

PANORAMA

Na edição desta semana o programa aborda a Lei Nacional de Saneamento
Básico.
As comunidades terapêuticas, casas de acolhimento voltadas para o tratamento
de dependentes químicos, são instituições privadas sem fins lucrativos. O MPF
pede que as comunidades terapêuticas funcionem de acordo com os requisitos
do Ministério da Saúde, com assistentes sociais, médico e psicólogos. Em
Erechim (RS), lotes populares em bairros afastados não têm serviços essenciais
como à entrega domiciliar dos Correios. O MPF ajuizou ação para que a
empresa cumpra o serviço postal.
Os impactos do uso de agrotóxicos em larga escala e as alternativas para uma
alimentação mais saudável serão apresentados por Josean de Castro Vieira,
representante da Rede Estadual de Agroecologia.
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba

09h00

REUNIÃO ORDINÁRIA

Comissão de saúde

09h55

REUNIÃO ORDINÁRIA

Comissão de justiça

11h00

AUDIÊNCIA PÚBLICA

12h00

SÉRIES
ROTAS
TURISTICAS CAPIXABAS

12h30

MP COM VOCÊ

13h00

UM DEDO DE PROSA

13h30

OPINIÃO

14h00

CONTRAPONTO

Comissão de finanças
A Rota dos Vales e do Café é embelezada pelas construções históricas típicas
da época colonial, quando o café era a principal fonte de renda e impulsionava
o desenvolvimento do Brasil e da região. Os municípios de Cachoeiro de
Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul são os destaques desta Reportagem
Especial.
O programa recebe a Promotora de Justiça de Linhares e Subcoordenadora 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.
Nome conhecido na literatura capixaba, Francisco Aurélio Ribeiro é autor de
vários livros. Entre eles, “Viajando pelo mundo em fotos e crônicas”. O livro é
um registro de lugares que o autor conheceu, escrito com a sensibilidade de
quem tem anos de experiência com literatura. Francisco já publicou mais de 50
obras, entre poesias, crônicas e livros infanto-juvenis.
O professor e filósofo, Merim Alves de Souza, fala sobre o fenômeno da
Geração Z. os "nativos digitais", jovens que nasceram na década de 90 do
século passado e que não sabem o que era o mundo antes da internet e das
mídias sociais
O Contraponto fala sobre a crise hídrica considerada uma das piores da história
do Espírito Santo. O fatores que agravaram a estiagem e as medidas para
contornar o problema são alguns dos pontos abordados pelo engenheiro
florestal Renato de Jesus e pelo presidente do Fórum Capixaba de Comitês de
Bacias Hidrográfica Elio de Castro.

07h00
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14h30

PANORAMA

14h45

BIOGRAFIA

15h00

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ES

18h00

UM DEDO DE PROSA

18h30

SOM DA TERRA

19h00

SESSÃO SOLENE

22h00

PANORAMA

22h15

MP COM VOCÊ

22h45

OPINIÃO

23h15

CONTRAPONTO

23h45

PERSONALIDADES

Vitória-ES, quinta-feira, 13 de outubro de 2016
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
Roberto Kautsky nasceu na região serrana do Espírito Santo, possuidora de
uma das maiores biodiversidades do planeta. Estudou e revelou ao mundo mais
de uma centena de novas espécies da flora e fauna desta região, com
publicações em livros e revistas especializadas.
Trabalhos do tribunal de contas do ES
Nome conhecido na literatura capixaba, Francisco Aurélio Ribeiro é autor de
vários livros. Entre eles, “Viajando pelo mundo em fotos e crônicas”. O livro é
um registro de lugares que o autor conheceu, escrito com a sensibilidade de
quem tem anos de experiência com literatura. Francisco já publicou mais de 50
obras, entre poesias, crônicas e livros infanto-juvenis.
O Som da terra recebe o trio Eu, Tu, Elas, formado por pais e filhas,
destacando a Nina sanfoneira, de apenas 7 anos.
Homenagem ao dia o professor e entrega da medalha “Professor Paulo Reglus
Neves Freire”
Telejornal com as notícias do legislativo capixaba
O programa recebe a Promotora de Justiça de Linhares e Subcoordenadora 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.
O professor e filósofo, Merim Alves de Souza, fala sobre o fenômeno da
Geração Z. os "nativos digitais", jovens que nasceram na década de 90 do
século passado e que não sabem o que era o mundo antes da internet e das
mídias sociais
O Contraponto fala sobre a crise hídrica considerada uma das piores da história
do Espírito Santo. O fatores que agravaram a estiagem e as medidas para
contornar o problema são alguns dos pontos abordados pelo engenheiro
florestal Renato de Jesus e pelo presidente do Fórum Capixaba de Comitês de
Bacias Hidrográfica Elio de Castro.
Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos.

Legenda: ® – Reprise; (V) – Ao Vivo
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA
EM 05 DE OUTUBRO DE 2016.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar
o início da sessão, registram presença os
Senhores Deputados Doutor Hércules,
Edson Magalhães, Enivaldo dos Anjos,
Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, Pastor
Marcos Mansur e Sergio Majeski)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão.
(A convite do Presidente, assume a
2.ª Secretaria o Senhor Deputado
Doutor Hércules)

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Convido o Senhor Deputado
Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo
da Bíblia.
(O Senhor Deputado Doutor
Hércules lê Provérbios, 12:25)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Convido o Senhor 2.º Secretário a
proceder à leitura da ata da nonagésima terceira
sessão ordinária, realizada em 04 de outubro de 2016.
(Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registram presença os Senhores
Deputados Doutor Rafael Favatto,
Eliana Dadalto, Erick Musso, Freitas,
Luiz Durão, Luzia Toledo, Nunes,
Raquel Lessa, Sandro Locutor e
Theodorico Ferraço)
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) – Gostaria de fazer um
retoque porque a Assembleia só pode alterar lei
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estadual. Então, a palavra estadual pode ser
suprimida do termo: ...votação da redação final do
Projeto de Lei n.º 139/2016, da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, que altera Lei Estadual n.º 10455...
E, no âmbito do estado, a Assembleia também não
pode legislar no âmbito de outro estado. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Aprovada a ata como lida,
com as retificações sugeridas pelo Senhor
Deputado Doutor Hércules. (Pausa)
Convido o Senhor Deputado Erick Musso a
ocupar a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
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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 SETEMBRO de
2016.
Atenciosamente,
SERGIO MAJESKI
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança,
Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural
e Petróleo e seus Derivados.
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

OFÍCIO N.º 11/2016
Vitória, 03 de outubro de 2016.

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.

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 SETEMBRO 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
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL,
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL
E PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS.
OFÍCIO N.º 48/2016
Vitória, 03 de outubro de 2016.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS
OFÍCIO N.º 433/2016
Vitória, 03 de outubro 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
setembro de 2016.
Atenciosamente,
DARY PAGUNG
Presidente da Comissão de Finanças
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
OFÍCIO N.º 12/2016
Vitória, 04 de outubro de 2016.
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DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Senhor Presidente:
OFÍCIO N.º 21/2016
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
atividades desta Comissão, referente ao mês de
SETEMBRO de 2016.
Atenciosamente,
AMARO NETO
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto

Vitória, 03 de outubro 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
SETEMBRO/2016.

Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO

Atenciosamente,
MARCOS BRUNO
Presidente da Comissão de Cultura e
Comunicação Social
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.

OFÍCIO N.º 68/2016
Vitória, 03 de outubro 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
SETEMBRO/2016.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE
OFÍCIO N.º 15/2016
Vitória, 03 de outubro de 2016.
Senhor Presidente:

Atenciosamente,
PASTOR MARCOS MANSUR
Presidente da Comissão de Cooperativismo
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
Atividades desta Comissão, referente ao mês de
Setembro de 2016.
Atenciosamente,
GILSINHO LOPES
Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte
Ao
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Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – 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
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Atenciosamente,
EDSON MAGALHÃES
Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Infraestrutura
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.

OFÍCIO N.º 84/2016
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Vitória, 03 outubro 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
setembro de 2016.
Atenciosamente,
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
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E
DE LOGÍSTICA
OFÍCIO N.º 191/2016
Vitória, 03 de outubro 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 SETEMBRO de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO S/N.º - 2016
Vitória, 04 de outubro de 2016.
Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas
minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias
26, 27 e 28 de setembro, nos termos do §6º do
artigo 305 do Regimento Interno.
Atenciosamente,
DA VITÓRIA
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Justificadas as ausências.
À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO S/N.º - 2016
Vitória, 04 de outubro de 2016.
Senhor Presidente:
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Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas
minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias
27 e 28 de setembro, nos termos do §6º do artigo
305 do Regimento Interno.
Atenciosamente,
CACAU LORENZONI
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
(Registram presença os Senhores
Deputados Dary Pagung e Marcelo
Santos)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Justificadas as ausências.
À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 295/2016
Determina a utilização de capacetes
identificados com a placa de
motocicletas,
motonetas,
ciclomotores,
triciclos
e
quadriciclos motorizados pelos
passageiros e garupas, no Estado do
Espírito Santo, e dá outras
providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Fica determinado que os passageiros
e
garupas
de
motocicletas,
motonetas,
ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados
devem utilizar capacetes identificados com a placa
do veículo, no âmbito do Estado do Espirito Santo.
Parágrafo único. Para fins do disposto
no caput, a identificação contendo o número da
placa do veículo conduzido, será na parte traseira
do capacete, em cor contrastante, em material
reflexivo e medida não inferior a dez centímetros
de largura por cinco centímetros de altura.
Art. 2º Os agentes públicos responsáveis
pelo trânsito e segurança pública darão fiscalização
prioritária
àqueles
cujos
capacetes
não
identificarem a placa do veículo, inclusive
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mediante revista pessoal do condutor e do
passageiro, sem prejuízo de orientação dos mesmos
da necessidade de colaborarem com a segurança
pública e do trânsito.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará
esta Lei, no que couber, definindo as penalizações
em caso de descumprimento, no prazo máximo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016.
GILSINHO LOPES
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Ao apresentar a proposição obrigando que
os passageiros/garupas de motocicletas, motonetas,
ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados
utilizem capacetes identificados, pretendo melhorar
as condições de identificação e diminuir o número
de infrações criminosas causadas por duplas em
motocicletas.
Parado no sinal, o motorista observa,
amedrontado, a aproximação de uma motocicleta
com dois homens. A tensão, para quem conhece o
alto índice de violências e nossas ruas e comércios,
tem origem na sequência assustadora de episódios
de violência envolvendo motoqueiros e se justifica
pelo alto índice de ligação de motos em crimes.
‘É notório o aumento da criminalidade, em
especial nas áreas urbanas, mediante crimes
praticados por condutores e passageiros de
motocicletas, que se valem do capacete para não
serem identificados.
No dia 07/04/2015 dois jovens assaltaram
um posto de combustível no municipio de
Jeronimo Monteiro no Sul do Estado, as câmeras
de vídeo monitoramento flagraram a ação dos
meliantes, que usaram o capacete para encobrir o
rosto, em função da forma de agir dos assaltantes
os mesmos são suspeitos de terem assaltados
outros dois postos de combustíveis, no dia 31 de
março em Muqui e no dia 01 de abril no municipio
de Alegre, também no sul do Estado.
Outro episodio que podemos elencar foi o
assalto a uma farmácia em Cachoeiro de
Itapemirim onde o Cabo da PM, Aldecir
Rodrigues, foi baleado ao tentar impedir a ação dos
bandidos, e corre o risco de ficar paraplégico. As
câmeras de vídeo monitoramento flagraram a ação
dos meliantes, que também usaram o capacete para
encobrir o rosto, dificultando a ação dos mesmos.
Agora no dia 30 de setembro, pacientes e
funcionários de uma clinica médica, no centro de
Cachoeiro, viveram momentos de terror. Dois
homens armados, com a cabeça coberta por
capacete, invadiram o local e levaram pertences e
dinheiro das vítimas.
Poderia ficar aqui horas e horas citando
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crimes cometidos por bandidos que usam o
capacete da motocicleta para encobrirem suas
identidades quando de suas ações, sem contar os
casos em outros estados como por exemplo do
maníaco da motocicleta em Goiânia, que teve
grande repercussão.
Segundo o Detran, só no ano passado, a
polícia tirou de circulação cerca de 12 mil motos
irregulares — uma média de 33 por dia. A Polícia
Civil acredita que um terço delas — ou 4 mil
motos ao longo de um ano — tenha sido utilizada
em assaltos, roubos de carros, atentados,
homicídios e latrocínios.
As estatísticas da polícia e a percepção de
quem combate o crime no dia-a-dia em nosso País
alimentam a discussão que já levou alguns
legisladores a admitir, como medida extrema,
proibir o transporte de caronas nas garupas de
motocicletas. O Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) se manifestaram contra a restrição,
alegando que a medida seria inconstitucional.
A facilidade de ‘desaparecer’ após assaltos
ou atentados fez das motos uma espécie de
‘veículo oficial’ do crime. E, justamente por isso,
visada pelos bandidos. Levantamento da Delegacia
de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) mostra
que motos estão em quarto lugar entre os veículos
roubados no estado, atrás apenas de Uno, Palio e
Gol.
“As de 125 cilindradas são as preferidas
pelos ladrões e grupos de extermínio. São leves,
ágeis nas fugas e em vielas onde as viaturas não
chegam”, afirma os especialistas no assunto.
De acordo com a Policia Civil, crimes
cometidos em motos dificultam as investigações.
“O capacete impede reconhecimentos”, explica.
Pelo acima exposto conto com o apoio dos
meus pares para a aprovação desta Lei.
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mais facilmente identificar o
condutor e o passageiro, mediante
identificação do veículo envolvido
em acidentes.
Muitas vezes os veículos são destruídos em
acidentes e a própria identificação dos acidentados
é comprometida.
Além disso, há hipótese de causadores de
acidentes se evadirem do local do acidente, de
modo que a visualização do número da placa no
capacete facilitará a identificação, o que terá por
conseqüência condutores mais responsáveis e um
trânsito mais seguro.
b) Melhorar a segurança pública,
que é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todo cidadão.
É notório o aumento da criminalidade, em
especial nas áreas urbanas, mediante crimes
praticados por condutores e passageiros de
motocicletas, que se valem do capacete para não
serem identificados.
A adoção da presente medida reduziu
substancialmente a criminalidade nos locais onde
foi adotada.
A presente lei irá não apenas combater a
impunidade, mas prevenir a criminalidade.
Tendo em vista as restrições do Poder
Legislativo Estadual, as sanções para o
descumprimento da norma são estabelecidas
mediante a fiscalização prioritária dos infratores.
A fiscalização prioritária dos infratores irá
incentivar que todos cumpram a lei, sob pena de
serem revistados prioritariamente. O que, na
prática, faz com que o cidadão honesto, para evitar
o incômodo de uma fiscalização, decida colaborar
para com a segurança do trânsito e segurança da
pública, respeitando a norma.

Disciplina a Constituição Federal:
“Art. 23. É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
XII - estabelecer e implantar
política de educação para a
segurança do trânsito.
Art. 144. A segurança pública,
dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
(...)”
O presente projeto visa atingir dois
objetivos ao mesmo tempo:
a) Melhorar a segurança do trânsito,
na medida em que, na hipótese de
acidentes com motos, será possível

(Registra presença
Deputado Da Vitória)

o

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Devolva-se ao autor, com
base no artigo 143.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) –
Senhor Presidente, pela ordem! Eu quero recorrer.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – É regimental.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Vou
fazer os esclarecimentos e mostrar, mais uma vez,
a importância do projeto, em função dos vários
assaltos a estabelecimentos comerciais no estado
do Espírito Santo e no Brasil, com pessoas
adentrando nos estabelecimentos comerciais de
capacete.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – V. Ex.ª conta com o meu
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apoio pessoal sobre este assunto.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 296/2016
Dispõe sobre o atendimento
médico,
com
número
de
profissionais
e
ambulâncias
proporcionais ao número de
inscritos nos eventos de Corridas
de Rua no Estado do Espírito
Santo.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º. Fica obrigatória a presença de
profissionais da área da saúde devidamente
capacitados nos eventos de Corridas de Rua
realizados no Estado do Espírito Santo.
Parágrafo Único. A equipe médica
prevista no caput deste artigo deverá ser
proporcional ao número de inscritos e às condições
climáticas previstas para o dia da prova, sendo
obrigatória a presença de, no mínimo, um médico
socorrista e um enfermeiro.
Art. 2º. Será igualmente obrigatória a
utilização de ambulância UTI munida de
equipamentos e materiais de primeiros socorros,
inclusive oxigênio e desfibrilador nos referidos
Eventos.
Art. 3º. A responsabilidade pela
implementação das normas estabelecidas nesta Lei
é dos organizadores do Evento.
Art. 4º. O descumprimento ao disposto na
presente Lei implicará na aplicação de multa de
5.000 (cinco mil) Valores de Referência do
Tesouro Estadual – VRTEs.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016.
SANDRO LOCUTOR
Deputado Estadual - PROS
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ao deixar de ser um esporte individual para pessoas
com perfil atlético e obsessão por resultados. A
corrida promove hoje o encontro de quem busca
uma vida mais saudável e não quer apenas
competir, mas também participar e se divertir,
buscando superar os seus limites.
Uma pesquisa realizada pela consultoria
espanhola Relevance em janeiro de 2014 com mil
entrevistados estima que 5% da população
brasileira
com mais de 16 anos - cerca de 6 milhões de
pessoas - pratica algum tipo de corrida. Esse dado
é de suma importância para a aprovação da
proposta em voga, uma vez que irá beneficiar um
elevado número de cidadãos capixabas que fazem
o uso dessa modalidade esportiva.
Explica-se.
Na grande maioria das vezes, as pessoas
que se inscrevem nesses eventos sem ter o devido
preparo, não possuem uma noção exata de sua
capacidade física, o que pode acarretar, ao longo
do evento, situações de emergências que
demandem a presença de um médico socorrista e
de equipamentos apropriados com o fito de evitar
danos maiores à saúde e à vida dos participantes.
Por conta disso, é fundamental que o
evento disponha de um serviço de atendimento
médico de qualidade e que proporcione as
melhores condições para que tudo ocorra de modo
que as pessoas que precisem de socorros imediatos
tenham condições de serem atendidas.
O Conselho Federal de Medicina emitiu
recentemente uma resolução ligada às regras para a
atuação de equipes médicas em eventos feitos em
território nacional. Segundo as normas, que foram
publicadas no Diário Oficial da União, qualquer
entidade organizadora de eventos que precisem de
assistência médica deve inscrever o serviço no
Conselho Regional de Medicina (CRM), com a
definição do diretor técnico e do corpo clínico.
Cumpre ressaltar, outrossim, que a
Confederação Brasileira de Atletismo reconhece,
em sua Norma 07, a necessidade de atendimento
médico, com número de ambulâncias e postos de
apoio condizentes ao tamanho do evento
desportivo, fato este que apenas ratifica a
constitucionalidade do Projeto de Lei em apreço.
Desta forma, considerando a relevância e
o elevado alcance social da matéria, solicito aos
nobres pares a aprovação do presente Projeto de
Lei.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

JUSTIFICATIVA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

Não é impressão: muita gente começou a
correr pelas ruas do Brasil e do Espírito Santo.
Nos últimos anos, a prática cresceu muito

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
109/2016
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Senhor Presidente:
A Comissão de Saúde e Saneamento desta
Casa de Leis, representada por seu Presidente e
pelos demais membros, no uso de suas
prerrogativas regimentais, com base no Art. 57,
Parágrafo 2º da Constituição Estadual, requer a V.
Ex.ª que encaminhe ao Secretário de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano, Exmo. Sr.
JOÃO CARLOS COSER, o seguinte pedido de
informação: O envio de um relatório
circunstanciado contendo o índice de tratamento de
esgoto de todos os municípios do Estado e o
cronograma de investimento de esgoto de todos os
municípios do Estado e o cronograma de
investimento sobre expansão e/ou construção de
novas redes de coleta e tratamento de esgoto.
Sala das Sessões, 03 de outubro de 2016.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente da Comissão
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Oficie-se.
Segunda parte do Expediente sujeito à
deliberação.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ERICK
MUSSO – PMDB) – Não há Expediente sujeito à
deliberação, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – (PSD) – Não havendo mais
Expediente a ser lido, passa-se à fase das
Comunicações.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Cacau Lorenzoni.
Tendo declinado, concedo a palavra ao
Senhor Deputado Da Vitória.
* EXPEDIENTE PUBLICADO
CONFORME
ARQUIVO
ENVIADO
PELOS
RESPECTIVOS SETORES DE
ORIGEM VIA REDE.
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) – Senhor
Presidente, pela ordem! Registro a presença do
vereador eleito, o segundo mais votado na Grande
Vitória, o Denninho, com seis mil, cento e sessenta
e sete votos. Ele está aqui, deixando um abraço aos
integrantes da Mesa Diretora, colocando-se à
disposição de todos os parlamentares desta Casa.
Ele está muito feliz e grato com relação ao
que esta Casa deu para ele, para poder ampliar seu
crédito junto à população de Vitória. S. S.ª quer
devolver isso com muito trabalho. Essa é a
mensagem que mandou anunciar a V. Ex.ª, Senhor
Presidente, para replicar, do nosso companheiro
Denninho, com seis mil, cento e sessenta e sete
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votos. O segundo mais votado e um dos dez mais
votados no Brasil, proporcionalmente.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Quero fazer
minhas as palavras do Senhor Deputado Da
Vitória, porque o Denninho é um menino guerreiro
e trabalhador. Ganhou as eleições com o pé no
chão, sem comprar um voto; foi guerreiro.
Parabéns, Denninho.
Também está aqui o Líder do Governo, que
hoje está na Casa, o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes, que muito nos honra com sua presença.
(Registram presença os Senhores
Deputados Guerino Zanon, Hudson
Leal e Padre Honório)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – A Mesa também rende
homenagens ao vereador Denninho e à população
de Goiabeiras, que está muito feliz com sua vitória.
V. Ex.ª resolveu usar da palavra na fase das
Comunicações?
O SR. DA VITÓRIA - (PDT – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, estava fazendo
um registro antes aqui, mas cumprimento V. Ex.ª e
reitero todos os nossos parabéns ao companheiro
Denninho, como foi anunciada aqui sua eleição,
também reiterado pelo nosso companheiro, Senhor
Deputado Euclério Sampaio.
Essa é a essência da democracia. Muitas
das vezes as pessoas buscam formatos de eleições
diferentes, com estruturas de campanha vultosas,
com tamanhos de investimentos que não são bem
recebidos pelo eleitor, que confundem o eleitor.
Por isso estamos parabenizando os vereadores
eleitos com uma campanha pé no chão, uma
campanha humilde, uma campanha simples, mas
com o poder do povo, abraçando o nosso
companheiro Denninho, e tantos outros que
também foram eleitos.
Cumprimento também o vereador Broinha,
que acabou de sair do nosso gabinete, que se
elegeu no município de Cariacica, com uma
votação expressiva e também no mesmo exemplo,
com o pé no chão.
Parabenizo todos esses nossos amigos,
companheiros que estiveram ao nosso lado, que
estão vindo aqui hoje para se colocarem à
disposição da nossa sociedade.
Mais uma vez reitero o nosso
comprometimento com os municípios em que nós
atuamos; como a nossa cidade de Colatina, que vai
precisar de muita ajuda; uma cidade que não tem
autossubsistência financeira, com uma população
de cento e vinte e dois mil habitantes e com uma
eleição das mais complexas, Senhor Deputado
Erick Musso, com oito candidatos a prefeito. O
prefeito que se elegeu, o Sérgio Meneguelli, é do
PMDB, e fez uma campanha também em diálogo
com a sociedade; se elegeu com trinta por cento
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dos votos, com dezenove mil votos, Senhor
Deputado Guerino Zanon. Isso é um risco, porque
tem que exercitar o diálogo para que as forças
políticas possam estar descendo dos palanques,
colocando Colatina em primeiro lugar, trabalhando
pelo desenvolvimento da cidade.
Deixo a mensagem para o nosso prefeito
eleito Sérgio Meneguelli, para que vire a página do
isolamento da cidade de Colatina. A cidade tem um
deputado federal, que é o Paulo Foletto; tem um
deputado estadual residente, que é o Da Vitória,
que está falando com vocês. Dos vereadores que
foram eleitos, nenhum pertence à coligação do
prefeito.
Quis Deus que ele ganhasse a eleição, no maior
desafio para Colatina, é o desafio do instrumento
que dá sucesso para qualquer cidadão, que é o
diálogo. Portanto, já me coloco publicamente à
disposição dos nossos colatinenses, da sociedade.
O que eu penso da cidade? Ganhar eleição é
consequência; administrar é o mais difícil, no
momento em que o estado, o país, as cidades
passam pela maior recessão econômica que eu já vi
nessa história enquanto os nossos quarenta e cinco
anos.
Na mesma coincidência essa crise hídrica.
Se chover não tem crise, Senhor Deputado Nunes.
O provo capixaba é trabalhador: é plantar, colher,
vender e fazer dinheiro para o nosso interior. Na
nossa cidade não é diferente, na nossa região.
Colatina merece melhorar os seus arranjos
produtivos e quando falta água precisa de
alternativa de produção de água, e isso passa pela
administração pública municipal. Quando falta
desenvolvimento é preciso criatividade para buscar
apoio dos entes federados, como o Governo do
Estado, como o Governo Federal. Para isso é
preciso apoio político, é preciso relacionamento.
Portanto, acredito que o Governo do Estado estará
ajudando, acredito que o Governo Federal estará
ajudando, e peço a todos os participantes, aos
vereadores eleitos que possam dar oportunidade de
um diálogo para que a cidade possa ser tocada.
Existe um período de comemoração, um
período de planejamento da eleição até à posse. Eu
já comemorei com os trinta e um prefeitos eleitos
nos municípios em que fomos vitoriosos, mas
estou aqui manifestando a importância da nossa
cidade. Também não tenho nenhum tipo de ressaca
eleitoral. Acho que agora é virar a página. Nós
precisamos é trabalhar para ajudar aqueles que
procurarem o nosso apoio, independentemente da
participação no pleito e das nossas colocações
partidárias. O partido que tem que trabalhar agora é
o partido do município, é o partido da cidade, é o
partido do Espírito Santo.
Mais uma vez, nosso companheiro, Senhor
Deputado Guerino Zanon; nossos participantes,
Senhor Deputado Edson Magalhães, é comemorar,
parabenizando-os pela eleição de cada um dos
senhores nas suas cidades. (Muito bem!)
(Registram presença os Senhores
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Deputados
Bruno
Gildevan Fernandes)

Lamas

e

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Dary Pagung.
Havendo declinado, concedo a palavra ao
Senhor Deputado Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB
– Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
estivemos na segunda-feira no Palácio Anchieta na
abertura do Outubro Rosa, com a Toninha Denadai
e também com a diretoria da Afecc.
Esse slide mostra os voluntários que fazem
um trabalho maravilhoso. Começou no Palácio
Anchieta,
no
salão
Santiago,
participei
representando o Presidente da Assembleia
Legislativa que me delegou essa missão. Falei em
nome de todos os deputados.
Esse slide mostra que ali na frente estamos
com o comandante da Polícia Militar, o secretário
de Saúde, o governador do Estado, a primeiradama. Muita gente compareceu a esse evento.
Parabenizo a dona Telma Dias Ayres e a todos os
voluntários da Afecc.
Nesse slide estou falando em nome da
Assembleia e representando todos os meus Pares
aqui. A Senhora Deputada Luzia Toledo aparecerá
na foto depois e foi a única deputada que
compareceu. Nesse slide estão o governador do
Estado, a primeira-dama, a diretoria da Afecc e as
voluntárias. O governador do Estado também com
um lacinho de fita. Eu dei para S. Ex.ª o lacinho
que hoje também usamos.
São
importantes
essas
campanhas
esclarecedoras. A incidência de câncer,
especialmente de mama, tem aumentado cada vez
mais, principalmente pelos hábitos alimentares,
pelo tabagismo, enfim pela alimentação incorreta.
Nesse slide está o time do Espírito Santo
Futebol Clube. Também o governador do Estado
está com dona Telma no centro. Esse slide mostra
o grupo de voluntários e de pacientes também que
já foram submetidos a tratamento e estão curados.
O câncer, especialmente de mama, tem cura, mas é
preciso que se faça a prevenção, o diagnóstico
precoce.
Mais uma vez aparecem no vídeo a
Senhora Deputada Luzia Toledo e as voluntárias da
Afecc. Outra vez, a dona Telma, a Toninha
Denadai.
Luciano, veja se tem aí a hora em que o
governador, junto com a primeira- dama, com a
dona Telma e conosco acende a luz cor de rosa do
Palácio Anchieta. Por favor, veja se consegue
achar essa foto. Estamos na escadaria do Palácio
Anchieta, na entrada principal.
Já deu para ver que a campanha é muito
importante e depois diremos da caminhada. É
muito importante comprar aquela camisa que custa
vinte reais para ajudar, naturalmente, a Afecc e o
Hospital Santa Rita. Muito obrigado, Luciano.
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Senhor Presidente, Deputado Theodorico
Ferraço, recebo de Cachoeiro de Itapemirim a
seguinte carta:
Ao
Presidente da Comissão de Saúde
da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo
Deputado Dr. Hércules Silveira
Excelentíssimo Presidente,
Cumpre-nos informar a Vossa
Excelência
que
o
Hospital
Evangélico de Cachoeiro de
Itapemirim (HECI) tem envidado
todos os esforços necessários junto
às autoridades para evitar a
descontinuidade dos serviços da
Unidade HECI – Itapemirim
(antigo Hospital e Maternidade
Santa
Helena),
devido
a
insuficiência
de
recursos
financeiros para o custeio de suas
atividades.
Somente no curso deste ano o
HECI foi obrigado a transferir de
sua matriz o montante de
R$6.934.046,98
(seis
milhões
novecentos e trinta e quatro mil
quarenta e seis reais e noventa e
oito centavos), para evitar maiores
prejuízos à população. No entanto,
(...)
Senhor Presidente, peço a V. Ex.ª, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que me conceda
alguns segundos só para eu ler o ofício porque é
um caso grave, pois o hospital está fechando.
Pode deixar, deputado, não vou fazer igual
a V. Ex.ª fez ontem não, anunciando Neucimar
Fraga como futuro prefeito de Vila Velha. Eu não
anunciei que era o Max Filho o futuro prefeito de
Vila Velha.
Continuando a leitura:
Somente no curso deste ano o
HECI foi obrigado a transferir de
sua matriz o montante de R$
6.934.046,98
(seis
milhões
novecentos e trinta e quatro mil
quarenta e seis reais e noventa e
oito centavos), (...). No entanto, tal
transferência tem ocasionado um
endividamento sem precedentes,
prejudicando todos os demais
serviços, sem exceção. A planilha
em anexo, demonstra, de forma
clara, transparente, a realidade
dessa situação.
Sendo assim, vimos informar a
Vossa Excelência que ora estamos
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solicitando reunião urgente através
da Secretaria de Estado da Saúde
(SESA), no sentido de tentar evitar
a suspensão dos serviços. Caso os
resultados não venham a ser
alcançados, a partir do dia 03 de
novembro será imperativo o
fechamento do Pronto Socorro.
Persistindo a situação deficitária, a
própria unidade poderá ser
fechada por absoluta falta de
recursos para o custeio.
(...)
É a Diretoria do Hospital Evangélico.
Passo às mãos do Senhor Presidente Theodorico
Ferraço.
O SR. THEODORICO FERRAÇO –
(DEM) – Senhor Deputado, peço só um minuto.
Tudo o que o Evangélico está falando aí é
verdade. Tudo. Só lamento que essa carta não
tenha sido publicada antes das eleições. Não
preciso dizer mais nada.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB)
– Muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado,
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, presidindo
esta sessão. (Muito bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Almir Vieira, Amaro
Neto e Janete de Sá)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, que
cedeu a vez para o Senhor Deputado Euclério
Sampaio. Hoje, quarta-feira, de acordo com a
fiscalização do Senhor Deputado Sergio Majeski, é
permitido. Só hoje, já afirmou o Senhor Deputado
Sergio Majeski, que é fiscal da Mesa e estamos em
consonância com S. Ex.ª.
Senhor Deputado Euclério Sampaio, V.
Ex.ª vai usar da palavra ou vai transferi-la para
outro? Pois é, aí já não pode, não é? Eu iria chamar
o da frente.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
servidores da Casa, profissionais da imprensa e
todos os que nos assistem um bom-dia. Venho me
manifestar sobre dois assuntos.
Senhor Presidente, vou passar um vídeo
porque essa semana um rapaz tentou pular da ponte
e esse projeto está em pauta hoje. Poderia botar o
vídeo da ponte? Luciano, o famoso Luke.
Pulou? Pulou não, ele tentou pular da
ponte. Mas tem outro que... Mas o rapaz da moto
pulou. Esse aí não pulou, não. Acho que o meu
tempo vai passar e a assessoria não botou o vídeo.
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Ocorreram dois casos e em um caso houve
suicídio.
(É exibido o vídeo)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Esse daí não se suicidou, não. Ele vai, pensa e se
tivesse... Estou botando um exemplo. Ele se
arrependeu.
Mas o que quero dizer para os senhores é
que esse projeto, Senhora Deputada Raquel Lessa,
Presidente da Comissão de Justiça, que está na
pauta hoje, - pode continuar exibindo o vídeo – é
muito importante porque é vida que se salva e nós
teremos oportunidade de votá-lo hoje. Espero que a
Assembleia não seja esvaziada.
Temos que dar uma resposta à sociedade,
Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos,
Theodorico Ferraço e Doutor Hércules, que deu
uma sugestão muito boa da proteção de rede e o
projeto contempla essa questão da proteção de
rede. Isso tem que ser feito, gente.
Esse daí do vídeo resolveu não pular.
Agora, teve outro nessa semana também em um
carrinho de moto baú de entrega que parou a moto
e pulou. Matou-se. Isso acontece direto, Senhora
Deputada Eliana Dadalto! Temos que trabalhar em
prol do povo, Senhora Deputada Janete de Sá. Sei
que...
Concedo um aparte ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) – Só
para ilustrar e parabenizar o Senhor Deputado
Euclério Sampaio, digo que no congresso estadual
de psiquiatria, que fiz parte da Mesa na semana
passada, fiz elogio a V. Ex.ª pelo projeto de V.
Ex.ª. Falei que, na verdade, a sociedade de
psiquiatria do Estado está com V. Ex.ª e a
Sociedade Brasileira de Psiquiatria também dando
os parabéns a V. Ex.ª.
No evento foi mostrada uma ponte em
Glasgow que já tem uma tela que ampara as
pessoas, evitando o suicídio.
Parabéns, em nome da Sociedade Brasileira
de Psiquiatria, que elogiou V. Ex.ª.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Agradeço a V. Ex.ª, Senhor Deputado Doutor
Hércules, porque é um projeto importante e V. Ex.ª
encampou sua defesa.
Antes de pensar no lucro desenfreado da
empresa, que é uma quadrilha que se formou para
tomar de assalto o pedágio da ponte, o que em
quatro mandatos nunca deixei de dizer... E, ontem,
para a minha grata satisfação, soube que o
Ministério Público de Contas, que parabenizo,
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, entrou com
uma ação pedindo o cancelamento desse contrato,
coisa que esta Casa já deveria ter feito. É um
contrato espúrio, feito no apagar das luzes, sem
autorização legislativa, que espolia o povo do
Espírito Santo por meio de um pedágio caro e
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injusto, Senhor Deputado Guerino Zanon.
Daqui a pouco, nas rodovias estaduais, o
povo também será espoliado. É fácil vender o
patrimônio público. Daqui a pouco até para
respirar você terá que ter um medidor, igual ao do
gás e da água.
Então, quero parabenizar o Ministério
Público de Contas por ter pedido a suspensão desse
contrato, que é nefasto. É uma quadrilha, mas
lamentavelmente consegue convencer muitas
pessoas de que é necessário esse pedágio, que já
foi muito bem pago. Aliás, esse pedágio da
Terceira Ponte e da Rodovia do Sol enriqueceu
muita gente, Senhor Deputado Sergio Majeski.
No mais, peço a V. Ex.as que votem pela
proteção. Não fiquem com medo de reação do
Palácio Anchieta. Temos que ter compromisso é
com a vida, gente! É com o povo do Espírito
Santo, não é o que vai pensar o empresário A ou B.
Queremos os empresários aqui? Queremos. Mas
queremos primeiro que o nosso povo seja
respeitado, Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
Concedo um aperte ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes.
O Sr. Gilsinho Lopes – (PR) - Senhor
Deputado Euclério Sampaio, tenho certeza de que
V. Ex.ª tem a maioria dos Senhores Deputados.
Mas mesmo aqueles que receberam da Rodosol,
que votem a favor da vida.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Agradeço a V. Ex.ª, Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, porque fica uma imagem muito ruim para
esta Casa ficar de joelhos para a Rodosol.
Tenho certeza de que esta Casa hoje dará o
exemplo de independência, votando um projeto em
prol do povo do Espírito Santo. E espero que seja
votado.
Quero dizer que a minha satisfação, ontem,
com o Ministério Público, que já era muita, ficou
mais ainda, porque demonstrou que ele está
antenado com o povo do Espírito Santo e com a
legalidade, com a honestidade. Disso nunca tive
dúvida, Senhora Deputada Eliana Dadalto, mas
ontem aquele órgão fez o que muitas autoridades
neste Estado, inclusive o Poder Executivo, deveria
ter feito: dado um chute nessa quadrilha, Senhor
Deputado Sergio Majeski.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado
Sergio Majeski.
O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) - Só para
lembrar que foi o Ministério Público de Contas.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
De Contas.
O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Agora
vamos ver a atuação do Ministério Público na
investigação.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Espero que não seja diferente, porque essa
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quadrilha já era para estar presa, apesar das
fortunas que possuem dilapidando o bolso do
cidadão do Espírito Santo, principalmente.
Senhor Presidente, agradeço o carinho e a
paciência de V. Ex.ª comigo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Edson Magalhães.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB)
– Senhor Presidente, pela ordem! Registro, com
satisfação e com muita alegria, a presença de
dezessete alunos da EEEM Mário Gurgel, de Vila
Velha. Peço uma salva de palmas para os alunos
dessa escola. Vou à galeria falar com nossos
queridos alunos e dar um abraço nos meus
conterrâneos, canela verde.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, o meu
bom dia a todos os capixabas, em especial ao povo
de Guarapari e a todos os estudantes que estão nas
galerias.
Hoje, quero me referir à eleição de
Guarapari. Fui eleito prefeito com a Graça de
Deus, em uma das mais difamatórias campanhas da
história de Guarapari.
Quero agradecer aos sessenta e dois por
cento dos eleitores que apostaram em Edson
Magalhães e que, na verdade, se tornaram, no final,
quarenta e quatro. Uma campanha que foi montada
e remontada em todo momento e que, em dois dias,
quando tinha de doze a quinze mil votos de frente,
com difamações para que eu a perdesse.
Graças a Deus tenho a índole de não trair
meus colegas. Tenho uma posição muito clara com
relação a tudo aquilo que devo fazer. Quero fazer
uma
reestruturação
no
município,
uma
reorganização e trabalhar no controle dos gastos
públicos, conforme fiz em 2009, 2010, 2011 e
2012.
Mas nossa cidade passou esses quatro anos
em um nível de decadência e queremos colocar
ordem da casa, por meio da união de todos.
Portanto, os guaraparienses podem esperar
novamente de Edson Magalhães um prefeito
empreendedor, um prefeito sem compromisso com
ninguém, sem compromisso. Disputei uma
campanha limpa, uma campanha ética, uma
campanha sem ataque a adversários. De oito
candidatos que disputaram comigo, seis se
juntaram para me derrubar. Felizmente, isso não
aconteceu, porque tenho um trabalho realizado em
Guarapari e quero, em todo momento, responder à
altura daqueles que me elegeram prefeito.
Quero fazer um agradecimento especial ao
senador Ricardo Ferraço, um dos brilhantes
senadores desta República Federativa do Brasil,
por quem tenho um carinho muito grande, uma
identificação pelos seus ideais, pelo seu
comportamento, suas ideias diferenciadas no
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mundo da política hoje, não somente no Estado,
mas no Brasil.
Em todo momento, quero dizer aos
guaraparienses que faremos diferença sim.
Passamos por uma crise econômica no País,
passamos por uma crise econômica no estado,
passamos por uma crise econômica em todos os
municípios capixabas e em todos os municípios
brasileiros, mas com certeza reorganizaremos a
máquina pública e fazer a política certa, a política
honesta, a política austera.
Fizemos uma mudança sensacional na
Câmara Municipal de Guarapari. Novos
vereadores, novas cabeças. Espero poder
exatamente partilhar esse momento tão importante
da política em Guarapari. Eu e o senador Ricardo
Ferraço temos o compromisso com a população de
entregarmos o Hospital Maternidade Cidade Saúde
o mais rápido possível, pois o hospital está
desapropriado e parte do dinheiro está em conta,
para podermos oferecer para Guarapari, uma saúde
de qualidade, à altura do povo de Guarapari e
daqueles que moram nas cidades próximas que
desejam uma política de saúde de qualidade.
Fico muito feliz por ter disputado uma
eleição sem os príncipes e reis do meu lado.
Simplesmente em uma campanha dura, uma
campanha de rua, levando a paz, o debate num
clima tranquilo de paz, sem hostilidade, diferente
dos meus adversários. Não se ganha política com
mentira, não se ganha política com difamações.
Quero dizer ao senhor Toninho Stein e à
Folha da Cidade, o senhor Hamilton, que os dois
serão processados hoje e terão que pagar caro por
isso. Infelizmente, prefeito, não deu certo para
você que fez aquela arrumação, sexta-feira, no seu
gabinete com o Carlos Von, com secretários.
Jogaram dinheiro, compraram votos para derrubar
o Edson Magalhães, mas não conseguiram. A sua
marca é da desonestidade, da incompetência, da
infidelidade e eu sou a marca da fidelidade, do
trabalho e daquele que ama seu povo e quer
trabalhar por Guarapari.
Muito obrigado a todos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à
Senhora Deputada Eliana Dadalto.
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC –
Sem revisão da oradora) – Senhor Presidente
Enivaldo dos Anjos, que neste momento ocupa a
Mesa, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
colaboradores desta sessão, alunos de Vila Velha
que nos visitam, todos os capixabas, bom dia!
Hoje, uso esta tribuna para parabenizar
todos os que se elegeram no estado do Espírito
Santo, todos os deputados que foram eleitos
prefeitos, como o Senhor Deputado Edson
Magalhães, o Senhor Deputado Cacau Lorenzoni e
também o Senhor Deputado Guerino Zanon, eleito
prefeito de Linhares.
Digo a toda população, principalmente de
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Linhares, que estou aqui, disputei a eleição para
mostrar um projeto novo para Linhares,
principalmente na área social, porque vejo que
Linhares, economicamente, cresceu nos últimos
anos, mas, socialmente, precisa de força para a
saúde.
Não temos um hospital regional e somos o
quinto município do estado do Espírito Santo de
maior receita e não temos um hospital do estado.
Então, coloco-me à disposição da população, como
deputada, para cobrar da futura gestão, do Senhor
Deputado Guerino Zanon, como prefeito, dado o
relacionamento que tem com o Governador, que
Linhares seja melhor atendida na área da saúde,
principalmente, que o povo mais clama.
É por isso que estou aqui e continuarei
lutando por esse serviço para a população de
Linhares, mas sou uma representante do estado. E
como presidente estadual do PTC, quero
parabenizar o partido - estou muito feliz - pelo fato
de dobramos os nossos representantes nas câmaras
municipais do estado do Espírito Santo.
Parabenizar o Theo, que se elegeu vereador
pelo município de Alegre; o Paulinho Barbeiro, em
Ibiraçu, a quem parabenizo por sua atuação; o
Valtinho, em Marataízes; o Jonas da Saúde, em
Piúma. Que bom, a saúde está presente, não é
Jonas? Em Presidente Kennedy, a Mirian de Baldo,
que esteve aqui comigo várias vezes, teve o nosso
apoio e também se elegeu; o Orione, em Rio
Bananal, pelo
PTC; o Adriano Galinhão, em Serra, que foi
recorde de votos como vereador. Parabéns,
Adriano
Galinhão,
estaremos
sempre
acompanhando seu trabalho em Serra. E o Miguel,
da Policlínica. Foram dois vereadores do PTC.
Em Vila Velha, o Zé do Renascer pode
contar com uma mulher de garra, de determinação;
estaremos junto ao Governo do Estado buscando
melhorias para a região de Vila Velha, que está
com os alunos, hoje, presentes aqui na galeria. Vila
Velha pode contar conosco.
Também tivemos a eleição do vice-prefeito
de Rio Bananal, a vitória do vice-prefeito, junto do
Filismino Ardizzon, que é de Rio Bananal. Pessoas
que têm competência, têm um carinho muito
grande pelo município, e assim estaremos aqui
fortalecendo nossa região.
Nosso povo precisa desse fortalecimento e
trabalharemos em unidade. Esperamos que esses
próximos gestores deem uma resposta positiva a
todos esses municípios.
Quero parabenizar também o Serginho
Meneguelli, que tão brilhantemente deu uma
resposta à população de Colatina. Parabéns,
Serginho, espero que faça um excelente mandato
em Colatina. Vejo que você é uma pessoa séria,
que tem um serviço prestado à Colatina, mas que
pode contribuir muito mais como gestor. Você tem
o perfil pelo qual sempre lutei, ética na política, um
político diferenciado dos outros e demonstrará isso,
tenho certeza, pelo que conheço de você.
Esperamos o melhor para Colatina, assim como
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para São Mateus, município com o qual estou
sempre em contato, pois faço parte dessa região.
Desejo a todos que foram eleitos, que
possam fazer das próximas gestões, gestões que,
realmente, venham ao encontro da população.
Que Deus abençoe todos os eleitos. Um
abraço a todos e obrigada! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Sou no próximo orador,
mas por estar na Presidência, concedo a palavra ao
Senhor Deputado Erick Musso.
O SR. ERICK MUSSO – (PMDB) –
Senhor Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Tendo S. Ex.ª declinado e
o Senhor Deputado Euclério Sampaio já usado da
palavra, concedo-a ao Senhor Deputado Doutor
Rafael Favatto, que trocou com o Senhor Deputado
Euclério Sampaio. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Freitas. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, recorri do
despacho denegatório da Mesa em relação ao meu
projeto de lei que determina a utilização de
capacetes identificados com a placa de
motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e
quadriciclos motorizados pelos passageiros e
garupas no estado do Espírito Santo.
Apresentaremos uma emenda a esse projeto
para que tenha realmente o espírito da
constitucionalidade. Por quê, Presidente? Nessa
semana tivemos várias notícias nos jornais de
vários motociclistas assassinando, furtando e
roubando, utilizando capacetes.
Luciano, exiba o vídeo para a sociedade
observar.
(É exibido o vídeo)
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) –
Olhem! Dois elementos de capacete entraram em
uma clínica em Cachoeiro de Itapemirim e fizeram
o terror. Essa proibição tem que ocorrer, Senhor
Deputado Euclério Sampaio. É inadmissível uma
pessoa com capuz ou capacete entrar em um
estabelecimento comercial. O estabelecimento
comercial é da iniciativa privada. Não estou
legislando em questão pública. É nesse sentido que
estamos fazendo.
O Sr. Euclério Sampaio – (PDT) – Pedi o
aparte para parabenizar V. Ex.ª. Só lamento que o
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pensamento do Estado seja inverso, pois quer
fechar as delegacias regionais, não dá prioridade às
delegacias - estão todas sucateadas -, e não repõe
os policiais que saem da polícia devido às
condições precárias de funcionamento.
Parabenizo V. Ex.ª pela coragem de
enfrentar o problema, Senhor Deputado Gilsinho
Lopes. Isso é verdade.

criminalidade. E espero o apoiamento dos colegas
deputados na Comissão de Constituição e Justiça,
porque é a comissão principal, que analisa a
constitucionalidade. Nós estamos querendo fazer
as adequações necessárias para que a Comissão de
Justiça possa ter entendimento legal da matéria.
Que ao invés de rejeitar o nosso projeto, ela analise
também pela questão do mérito. (Muito bem!)

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Está
aqui ainda no final da matéria:

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Guerino Zanon. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Hudson Leal. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
à Senhora Deputada Janete de Sá. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Luiz Durão. (Pausa)

A Delegacia de Crimes Contra o
Patrimônio (Depatri) vai investigar
o caso. Os suspeitos ainda não
foram identificados. Qualquer
informação que ajude a polícia
pode ser passada ao telefone 181 e
a pessoa não precisa se identificar.
Eles não dão nem o crédito de que o 181
foi uma lei de minha autoria. Outra coisa: Vamos
verificar quantos policiais há na Delegacia
Patrimonial em Cachoeiro, Senhor Deputado
Euclério Sampaio. Não há condições de investigar.
Então, os crimes estão acontecendo e aqui já
dificultamos a ação desses criminosos porque
quando eles estiverem para adentrar serão
impedidos, certo? E a polícia pode ser acionada
imediatamente.
Mas,
infelizmente,
esse
despacho
denegatório da Mesa... Consegui que a Presidência
admitisse, porque é regimental, e faremos uma
alteração com
uma emenda corrigindo talvez uma possível
distorção de entendimento para possibilitarmos as
pessoas a não sofrerem esse tipo de assalto.
Há vários homicídios. O cara chega na
garupa da moto, salta, mata e vai embora. Não é
identificado. Mesmo que se identifique a placa na
moto, pairará a dúvida sobre a identificação do
cidadão porque tem que ser reconhecido se não
confessar o crime. Certo? Então, nessa matéria é
muito difícil... O cidadão passa com a moto e
distribui certa quantidade de drogas. Não está
identificado. Por quê? No capacete não tem a
identificação em relação à placa da moto, no
capacete não tem a identificação daquela moto,
daquele veículo, quando o nosso veículo já tem a
identificação. A moto tem o motoqueiro, e nem
sempre é o proprietário, e quando se chega no
proprietário ele diz que vendeu, não sabe para
quem, e a polícia fica naquele jogo de
investigação, que demora muito. Enquanto isso
eles estão perpetrando outros crimes.
O nosso projeto é relevante, é de interesse
da sociedade, é para redução da violência e da

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, meus senhores e
minhas senhoras, em primeiro lugar quero
parabenizar o prefeito Guerino Zanon, da minha
cidade; a candidata que disputou, Senhora
Deputada Eliana Dadalto; o prefeito eleito, meu
amigo Senhor Deputado Edson Magalhães; o
Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que também
foi eleito; e a todos aqueles que de uma de forma
ou de outra colaboraram para que essa eleição
ocorresse na maior tranquilidade.
Venho hoje pedir que as disputas, como
nós tivemos agora as olimpíadas... E vemos
preparando as pessoas para que possam disputar e
trazer medalhas para o nosso país. Mas chamo a
atenção para que também busquem, conforme esse
vídeo que estão vendo, pessoas que, sem preparo
nenhum, de livre e espontânea vontade, fazem um
trabalho tão bonito nas ruas das periferias.
(É exibido o vídeo)
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) –Vemos,
desse modo, que essas crianças, sem instrução
nenhuma, fazem uma exibição tão bonita. O
governo precisa procurar esses jovens talentosos
que vivem nas periferias e dar oportunidade para
que eles também possam trazer medalhas para o
nosso país. Precisamos dar incentivo a essas
crianças que, muitas vezes, sem incentivo nenhum,
tentam mostrar o seu talento nas ruas das
periferias. Vai a sugestão para que os secretários de
Esportes procurem esses jovens, que é a forma de
tirá-los da criminalidade, do meio das drogas.
Peço também aos meus colegas apoio ao
projeto de resolução que deve entrar hoje ou na
semana que vem, porque só quem tem um na
família que precisa de cuidados especiais é que
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sabe o valor desse projeto. Então, peço aos meus
colegas, que muitas vezes dizem que precisa não só
na pública, que na privada não tem, que procurem
também fazer, porque todos os funcionários que
têm essa situação precisam ser olhados de outra
forma para que possam se dedicar aos seus filhos, à
sua esposa, ao seu ente querido que precisa de um
atendimento especial.
Deixo meu abraço a todos, desejando aos
eleitos que Deus os ilumine no ano que vem para
que possam fazer uma grande administração em
prol de todos das suas cidades. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à
Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Marcelo Santos.
(Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Nunes. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Padre Honório. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur.
(Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
à Senhora Deputada Raquel Lessa. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Sandro Locutor. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Sergio Majeski.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Antes do Senhor
Deputado Sergio Majeski chegar à tribuna, registro
a presença na galeria do vereador Luizim, que foi
eleito como o segundo mais votado em São
Domingos do Norte.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Os parabéns da Mesa
também.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas

e Senhores Deputados, meus cumprimentos à
Mesa, aos colegas presentes no Plenário, aos
funcionários da Casa, àqueles que nos assistem
pela TV Ales, à escola Mário Gurgel, que nos
visita hoje com os seus alunos, sejam muito
bem-vindos.
Hoje todos os jornais – inclusive é matéria de
capa – vêm falando sobre os resultados do Enem.
Uma coisa que recentemente repercutiu foi a
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questão do Ideb, principalmente do ensino
médio, mostrando que essa etapa é a que tem os
maiores problemas no país.
É curioso que o MEC, o governo e agora a
imprensa falem tanto sobre isso se os
pesquisadores da área da educação estão falando
isso há décadas, estão apontando os problemas
da educação no Brasil há décadas. E há décadas
que vem se falando que o ensino médio é o
grande gargalo da educação brasileira. Então,
agora, se apressa ali no afogadilho para fazer
essas mudanças que o MEC quer aprovar agora,
o governo quer aprovar agora como medida
provisória, em vez de se fazer um debate mais
profundo e assumir compromissos reais com a
educação.
Eu já disse aqui em discurso na semana passada
e na semana retrasada, falando sobre a questão
do Ideb, o quanto é necessário que o governo
federal, os governos estaduais e municipais
sigam à risca as metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação, nos planos estaduais e
nos planos municipais. Ali estão definidas as
vinte metas fundamentais para um avanço real da
educação em todos os níveis para os próximos
dez anos. Isso significaria um compromisso real
com a educação. Só que como os
administradores, tanto municipais, quanto
estaduais e o próprio Governo Federal, não
querem assumir de fato uma responsabilidade
pela melhoria da educação a médio e longo
prazo, então ficam fazendo remendos pontuais.
Novamente falando sobre o Enem, as escolas
foram mal. Em cinquenta e nove por cento das
escolas públicas a nota do Enem caiu. Das cem
melhores escolas do país só três são públicas. No
estado do Espírito Santo das cinquenta melhores
notas nenhuma é de escola pública e, mesmo
assim, nota-se queda da nota das escolas
particulares.
Há muito tempo estamos falando sobre os
problemas enfrentados pela educação brasileira.
É claro que se o ensino médio vai mal é porque o
fundamental não anda nada bem também. Pode
apresentar um resultado melhor no Ideb, mas
isso não significa, de forma nenhuma, que a
educação fundamental no Brasil esteja boa ou a
contento.
Agora tem especialista dizendo que o Enem se
transformou em um grande incentivador das
escolas a serem cursinhos preparatórios para o
Enem. Ora, para quem conhece a história do
Enem, ele foi criado no governo de Fernando
Henrique Cardoso para ser uma autoavaliação
dos alunos. Não era para ser como ranking para
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medida de qualidade de educação das escolas e
muito menos servir de modelo de acesso à
universidade ou a qualquer programa social.
Tanto que naquela época só o aluno sabia da
nota do Enem. Ninguém sabia nota de escola,
nada disso. Com o tempo o Enem foi se
transformando num grande vestibular nacional.
E, mais do que isso, o Enem hoje não é uma
prova que só dá acesso as universidades federais,
estaduais e particulares até, mas, por exemplo, se
o aluno quiser acessar programas como Prouni, o
Nossa Bolsa, tem que ter feito o Enem. Então, o
próprio modelo de educação foi transformando o
Enem nisso.
A partir de 2009, o MEC divulgou a chamada
Matriz do Enem, onde estão estabelecidas todas
as competências e habilidades que o aluno do
ensino médio deveria dominar ao final dessa
etapa de ensino. E também essa Matriz traz os
conteúdos que deveriam ser aplicados no ensino
médio. O que acabou acontecendo? A maioria
dos currículos dos estados e das escolas não se
baseou nisso. E tem ainda outra coisa curiosa: no
caso do meu mestrado - que terminei em 2013 –
pesquisei justamente as principais políticas do
ensino médio, ao me aprofundar muito na
elaboração do Enem. O que acaba ocorrendo? A
maioria dos professores, ao ser criado no Brasil a
modalidade de ensino por competências e
habilidades, na década de 90, isso nunca se
tornou efetivo nas escolas; a ponto de parte dos
próprios profissionais da educação não saberem
distinguir, exatamente, o que é competência e o
que é habilidade, infelizmente.
Então, o discurso da educação tem que ser muito
mais profundo do que agora tomar medidas
paliativas para dizer que está se dando uma
resposta para esse quadro trágico do ensino
médio.
O Sr. Edson Magalhães – (PSD) - Senhor
Deputado Sergio Majeski, o ministro Mendonça
Filho esteve na Câmara Federal. O projeto de
reforma do ensino médio está há mais de um ano
na Câmara Federal. Engraçado que eles mandam
uma medida provisória e quererem fazer a coisa
do dia para a noite, sem uma discussão profunda,
até porque o Plano Nacional de Educação indica
parâmetros, metas para que se faça uma reforma,
e querem fazer a toque de caixa.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) Exatamente.
O Sr. Edson Magalhães – (PSD) - Então,
isso é um contraditório muito grande. Parabéns!
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) -

Diário do Poder Legislativo - 27

Obrigado! Obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) - Findo o tempo destinado à
fase das Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Discussão
única,
em
regime
de
urgência, do Projeto de Resolução n.º 54/2015, da
Mesa Diretora, que dispõe sobre a adoção de
medida de apoio ao servidor da Assembleia
Legislativa do Estado responsável por indivíduo
dependente de atenção exclusiva, em função de
incapacidade ou deficiência física, sensorial ou
mental. Publicado
no
DPL
do
dia
23/09/2015. Pareceres orais da
Comissão
de
Justiça, pela constitucionalidade e da Comissão de
Cidadania pela aprovação, com emenda. Na
Comissão de Saúde o Deputado Doutor Hércules,
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na Sessão Ordinária do dia 04/10/2016.
(Prazo até o dia 11/10/2016)
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! Eu seria o próximo
orador na fase das Comunicações, mas jamais
poderia deixar de fazer registros em relação aos
resultados do Enem das escolas do estado,
conforme detalhou o Senhor Deputado Sergio
Majeski.
Com muita satisfação, parabenizo mais uma vez
a Escola Victorio Bravim, de Marechal Floriano,
que pela décima primeira vez tem desempenho
acima da média. É um desempenho muito bom
nessa avaliação.
Destaco também a Escola Clóvis Borges Miguel,
do município de Serra, que dentre todas também
é um diferencial na cidade com sua boa gestão,
com ambiente da comunidade escolar muito
positivo, muito saudável, com inovações,
fazendo a diferença e mantendo resultado
fantástico nessa avaliação.
Parabéns a essas escolas que mesmo fazendo
com dificuldade, com recurso público, com
limitações, com disputa incomparável se
comparada às estruturas das escolas da iniciativa
privada, fazem sacrifício enorme e dão sua
contribuição. Rendo minhas homenagens e na
próxima sessão farei uma avaliação mais
profunda do resultado da avaliação das escolas
em nosso estado.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à
Comissão de Saúde, para que esta ofereça parecer
oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR HÉRCULES – PMDB) – Convoco os
membros da Comissão de Saúde e Saneamento,
Senhores Deputados Almir Vieira, Eliana Dadalto
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e Amaro Neto.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Saúde,
a Senhora Deputada Janete de Sá apresentou duas
emendas, que foram acordadas com a Mesa
Diretora e com o sindicato.
A Emenda n.º 001/2016, diz:
O artigo 1.º do Projeto de
Resolução n.º 54/2015, passa a ter
a seguinte redação:
Art. 1º Esta Resolução autoriza a
Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito
Santo (Ales) a instituir medidas de
apoio aos servidores efetivos e
comissionados
que
sejam,
comprovadamente, pai, mãe, tutor,
curador responsáveis por pessoas
com necessidade de cuidados
especiais decorrente de doença,
deficiência
ou
incapacidade
sensorial ou mental, ainda que
temporária
considerada
dependente
sob
o
aspecto
socioeducacional e em situação que
exija atendimento direto pelo
servidor.
SALA DAS SESSÕES, 05 de
outubro de 2016
JANETE DE SÁ
Deputada Estadual
Foi suprimida a palavra física. O restante
da emenda está totalmente satisfazendo ao
sindicato e à Mesa Diretora.
A Emenda n.º 002/2016, diz:
O artigo 3º do Projeto de
Resolução n.º 54/2015, passa a ter
a seguinte redação:
Art. 3º A responsabilidade do
servidor por outra pessoa decorre
de parentesco, adoção, tutela,
curatela previstos na legislação
vigente.
Parágrafo único. Se o grau de
parentesco, tutela, curatela, guarda
ou quaisquer das modalidades
previstas no caput deste artigo
recair sobre mais de um servidor
da Ales em relação a um mesmo
indivíduo, somente um deles poderá
fazer uso da redução de carga
horária.
SALA DAS SESSÕES, 05 de
outubro de 2016
JANETE DE SÁ
Deputada Estadual
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Colocamos, também, em apreciação a
emenda de autoria do Senhor Deputado Nunes,
acatada pela Comissão de Cidadania. (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer com a emenda de
autoria do Senhor Deputado Nunes e as de autoria
da Senhora Deputada Janete de Sá. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) - Com o
relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) Com o relator.
O SR. AMARO NETO – (SD) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR HÉRCULES – PMDB) – Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade,
com as três emendas, pela Comissão de Saúde.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à
Comissão de Assistência Social, para que esta
ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (ELIANA DADALTO - PTC) – Convoco os
membros da Comissão de Assistência Social,
Senhora Deputada Janete de Sá e Senhor Deputado
Doutor Rafael Favatto.
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar.
Senhores membros da Comissão de Assistência
Social, o Projeto de Resolução n.º 54/2015
dispõe sobre a adoção de medida de apoio ao
servidor da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo responsável por indivíduo
dependente de atenção exclusiva em função de
incapacidade ou deficiência física, sensorial ou
mental.
Relato pela aprovação, acompanhando o
parecer da Comissão de Saúde. (Muito bem!)
Em discussão. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN) – Com a relatora.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Com
a relatora.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (ELIANA DADALTO - PTC) – Senhor
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Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade,
com emendas, pela Comissão de Assistência
Social.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à
Comissão de Finanças, para que esta ofereça
parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO - PDT) – Convoco a
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Almir
Vieira, Edson Magalhães, Raquel Lessa e Bruno
Lamas.
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar.
Senhores membros da Comissão de
Finanças, parabenizo à Mesa e relato pela
aprovação com as emendas da Comissão de Saúde.
(Muito bem!)
Em discussão. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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da Senhora Deputada Janete de Sá.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) –
Senhor Presidente, pela ordem! Também quero
parabenizar e cumprimentar Nhozinho, dono do
hotel Gaeta. Foi um vereador assíduo e combatente
em Guarapari, que teve uma das melhores câmaras
da época. Foi exatamente na época em que
Nhozinho exerceu seu cargo de vereador. Muito
obrigado, Nhozinho.
A SR.ª 2.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL
LESSA - SD) – (Sem revisão da oradora) - Vou
acompanhar relatando o parecer da Comissão de
Saúde. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS) – Em votação.
O Senhor Deputado Theodorico Ferraço
vota com a relatora.
Também acompanho a relatora
Aprovado o parecer.
Devolvo a palavra à Comissão de Justiça
para analisar as duas emendas da Comissão de
Saúde.

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Com o relator.
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) – Com o
relator.
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 Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Mesa
Diretora, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
Designo a Senhora Deputada Raquel Lessa,
3.ª Secretária, na ausência do 2.º Secretário, para
relatar a matéria.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) –
Senhor Presidente, pela ordem! Queria informar a
participação do vereador eleito em Cariacica,
Broinha, que está aqui com a gente nas galerias. É
um líder comunitário e foi brilhantemente eleito
nesse pleito para vereador de nosso município pelo
nosso partido.
Parabéns, Broinha. Um beijo no coração e
que Deus te proteja nessa nova jornada.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Receba os cumprimentos
da Mesa, vereador, de acordo com a comunicação

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) – Convoco a
Comissão de Justiça. (Pausa)
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes para relatar as emendas.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB – Sem revisão do orador) – Senhora
Presidente e senhores membros da Comissão de
Justiça, Senhora Presidente Raquel Lessa,
inicialmente quero parabenizar V. Ex.ª pela
campanha vitoriosa em São Gabriel da Palha, em
que o povo reconheceu as qualidades da sua
candidata, mas, sobretudo, o seu apoio. Foi uma
bonita vitória. Meus parabéns.
Já relatei pela constitucionalidade dessa
matéria. Relato pela aprovação, reconhecendo
também a constitucionalidade das emendas
apresentadas pelas Comissões de Saúde e de
Defesa da Cidadania.
Fazendo um esforço com a voz,
cumprimento o Senhor Deputado Doutor Hércules,
torcedor do time vice. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) – Em discussão.
(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Com
o relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) –
Com o relator
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Com o relator.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) – Com
o relator.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN) – Com o relator.
O SR. AMARO NETO - (SD) – Com o
relator.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) – A Presidência
acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Justiça, com as
emendas.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovado, contra o voto do Senhor
Deputado Sergio Majeski.
Em Mesa para a redação final.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sergio Majeski, para justificar.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB – Sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas

e Senhores Deputados, tenho tentado conduzir
meu mandato fazendo sempre com que minha
ação e minha prática estejam coadunadas. Como
dizia nosso grande educador, o discurso e a
prática têm que ir se aproximando até que as
duas coisas sejam uma coisa só.
Votar contra esse projeto pode parecer algo
desumano, frio, ou seja lá o que for, mas não é, e
me justifico. Vivemos em um momento, e
principalmente neste momento, que temos doze
milhões de desempregados no país, pais de
famílias, mães de famílias que não têm de onde
tirar dinheiro para sustentar seus filhos, quanto
mais pensar em qualquer outra coisa.
Aqui na Assembleia Legislativa, a média salarial
dos funcionários é bem acima da dos demais
órgãos públicos, excetuando a do Judiciário. É só
comparar, por exemplo, com o que ganham os
professores ou os direitos que os professores têm
do Estado.
Todos os funcionários do Estado já têm uma
prerrogativa, por exemplo, de poder faltar seis
vezes durante o ano, sem uma justificativa
plausível, e isso é abonado, não é descontado.
No caso aqui da Assembleia Legislativa, grande
parte dos funcionários tem uma flexibilidade
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muito significativa. Por exemplo, aqueles que
trabalham seis horas, podem trabalhar das 13h às
19h ou escolherem seu horário de trabalho. A
quem é dado esse direito no universo do mundo
privado ou mesmo nas outras repartições de
governo, aí volto a falar, por exemplo, do grande
universo de professores? A ninguém. Então, não
é uma questão de desumanidade, é uma questão
de justiça, de equidade.
Esse projeto precisaria ser muito mais
aprofundado e - se fosse concluído que esse
direito deveria ser dado - só após a comprovação
da incapacidade completa das pessoas financeira
e humana de cuidar do seu ente, uma vez que,
como falei, boa parte dos funcionários aqui tem
um nível salarial muito acima da média. Teria
como, por exemplo, no horário em que não
pudesse ficar, ter um cuidador pelo menos em
uma parte do dia.
Não é desumanidade, de forma nenhuma. Meu
voto contrário está coadunado com minha ação e
com o que penso.
Fiz uma reflexão com alguns deputados, se você
tiver empregada doméstica em sua casa, que
trabalha oito horas por dia, que tenha filho
deficiente ou alguém que sofreu um acidente e
que ela precise tomar conta, se ela disser que
precisa trabalhar só quatro horas para tomar
conta do filho, você manterá o salário integral
dela e reduzirá, ou isso é só apoiado porque é
feito em uma instituição pública? Temos que ser
coerentes com nossas ações e com nossos
discursos.
Ao votar contra esse projeto, mais uma vez eu
digo, nada tem a ver com desumanidade ou seja
lá o que for. Este projeto precisava, com eu disse
antes, ter sido muito mais debatido para fechar
muito as brechas dessas possibilidades. Caso
fosse aprovado, só em casos em que se
comprovasse a total incapacidade financeira e a
total incapacidade humana de o funcionário
cuidar de um ente com algum problema, seja ele
de ordem física ou mental.
Não fico preocupado com as críticas que
terei, seja lá de quem for. Temos que nos
posicionar, e me posiciono sempre do lado da
justiça, da equidade, da igualdade de direitos e
do republicanismo. Sempre! Aquilo que, no
mundo privado, não somos capazes de fazer com
nossos empregados fica meio incoerente quando
achamos que um benefício no setor público
possa ser concedido, principalmente em um
momento que, como falei, temos doze milhões
de pessoas desempregadas no país.
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Concedo a palavra à
Senhora Deputada Janete de Sá para justificação de
voto.
Como me manifestei a favor deste projeto,
quero dizer ao Senhor Deputado Sergio Majeski
que eu não sou responsável pelas votações do
Congresso Nacional, então, acho que a cada hora
que somos cobrados a tomar uma atitude justa,
temos que tomar, independente se os outros setores
não tomam.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quero
também compartilhar com todos vocês e com o
Senhor Deputado Sergio Majeski o pensamento
que S. Ex.ª defende. Procurei tornar pelo menos
mais justa a matéria, porque não se trata de não
querer que o benefício atenda a ou b, ou que atenda
só a Assembleia Legislativa ou de caráter pessoal,
mas trata-se de conceito e, por conceito, procurei
tornar mais justa a matéria com as emendas que
fiz.
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de situação, fazendo justiça aos servidores e aos
trabalhadores brasileiros.
O que aqui defendi não foi nada contra ninguém,
foi uma questão de isonomia. No meu
entendimento, se um trabalhador pode, no caso
um servidor do Legislativo, um trabalhador, em
geral, servidor de outros poderes também deve
ter o mesmo direito. Da empregada doméstica,
do gari, ao desembargador deste Estado, ao
governador deste Estado. Foi apenas uma
questão de conceito.
Na iniciativa privada, o dinheiro é do
patrão. Mas com o dinheiro público, temos que
ter zelo, porque o dinheiro público é do povo. Se
ele vai para algumas questões que não são
prioridades, ele falta certamente na educação, na
saúde e na segurança, que são prioridades da
população. (Muito bem!)
(Registra presença o
Deputado Marcos Bruno)

Senhor

Queria orientar a Mesa. O Senhor Deputado Sergio
Majeski levantou uma questão que acho que deveria

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Discussão única, em regime de

até ter apresentado como emenda. Poderia
constar no caput: em situação que exija
atendimento direto do servidor, constatado que
esse servidor não tem condição de arcar com as
despesas do seu ente querido. Pode haver
servidor aqui com salário vantajoso e que pode,
sim, - no período de seis horas que trabalha,
porque o servidor efetivo trabalha só seis horas contratar uma pessoa para dar esse atendimento.
Acho que faltou essa emenda para ajustar
melhor, portanto sugiro à Mesa que, se puder,
faça essa complementação e tenha esse cuidado.
Será importante para tornar justa essa situação
sem abrirmos brechas para que façamos
determinadas coisas e gastemos o dinheiro
público com situações que, realmente, não
requerem.
Esse dinheiro não é meu, não é dos deputados,
não é da Mesa e não é dos servidores da
Assembleia, é da população. Temos que ter zelo
com o dinheiro da população. Acho que se
couber ainda à Mesa fazer esse final, esse ajuste
colocado pelo Senhor Deputado Sergio Majeski,
acho ponderável. Procurei, para evitar mais
contendas, tornar esse critério mais justo com as
emendas.
Sugiro que os servidores do Poder
Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas
também entrem com essas demandas, assim
como nós, sindicalistas, também deveremos
apresentar em nossas pautas de reivindicações
dos trabalhadores da iniciativa privada esse tipo

urgência, do Projeto de Resolução n.º 06/2016,
do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto e
outros, que acrescenta o inciso VIII ao art. 46 da
Resolução n.º 2.700/2009 que dispõe sobre a
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos
Animais. Publicado no DPL do dia 13/04/2016.
Parecer n.º 249/2016, da Comissão de Justiça,
pela constitucionalidade e legalidade.
Concedo a palavra à Comissão de
Proteção ao Meio Ambiente, para que esta
ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ERICK MUSSO – PMDB) – Convoco a
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.
Peço ao Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto que assuma a presidência da Comissão.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Senhor Presidente, o projeto é de minha autoria,
então fico incapacitado de exercer a presidência da
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.
Designo
o
vice-presidente,
Senhor
Deputado Erick Musso, para que faça a relatoria do
nosso processo.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ERICK MUSSO – PMDB) – Convoco a
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente,
Senhores Deputados Gildevan Fernandes, Bruno
Lamas e Edson Magalhães.
Avoco a matéria para relatar, Senhor
Presidente, e relato por sua aprovação.
Em discussão. (Pausa)
Encerrada.
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Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.

O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Com o relator.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO –
(PEN) – Com o relator.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ERICK MUSSO – PMDB) – Senhor Presidente,
o parecer foi aprovado à unanimidade pela
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à
Comissão de Finanças, para que esta ofereça
parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO - PDT) – Convoco a
Comissão de Finanças. (Pausa)
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar e relato por
sua aprovação.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Com o
relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Com o relator.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. ERICK MUSSO – (PMDB) – Com
o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO - PDT) – Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade
pela Comissão de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Convoco a Mesa Diretora
e designo o Senhor Deputado Bruno Lamas para
relatar, na condição de 4.º Secretário, na ausência
do
2.º e do 3.º Secretários.
O SR. 4.º SECRETÁRIO – (BRUNO
LAMAS – PSB – Sem revisão do orador) –
Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de
Resolução n.º 06/2016, pela Mesa Diretora, de
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autoria do Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto. (Pausa)
Há quorum.
Relato pela aprovação baseado no parecer
da Comissão de Justiça, que é pela aprovação.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Acompanho o voto de V.
Ex.ª e o Senhor Presidente Theodorico Ferraço
também acompanha.
Em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão.
Aprovada a matéria.
Em Mesa para a promulgação.
Discussão única, em regime de urgência,
do Projeto de Lei n.º 345/2015, da Senhora
Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a
proibição da permanência e utilização de animais
de grande porte dentro de perímetros urbanos no
Estado e dá outras providências. Publicado no DPL
do dia 01/09/2015. Na Comissão de Justiça, o
parecer
n.º
13/2016,
que
é
pela
inconstitucionalidade da matéria, bem como a
adoção da emenda apresentada pela autora, foi
publicado no DPL do dia 29/02/2016 e rejeitado
em Plenário, na Sessão Ordinária do dia
19/04/2016. Parecer n.º 132/2016, da Comissão de
Defesa da Cidadania, pela aprovação, com adoção
da emenda apresentada pela autora.
Concedo a palavra à Comissão de Proteção
ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer
oral ao projeto.
Antes, concedo a palavra ao Senhor
Deputado Padre Honório.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) –
Obrigado, Senhor Presidente!

Convido todos os deputados e deputadas para a
sessão especial de hoje, às 14h, para debatermos
a questão dos impactos dos agrotóxicos na vida
das pessoas. Hoje, às 14h, gostaríamos de contar
com todos os deputados e deputadas e também
com aqueles que estão nos assistindo neste
momento.
Obrigado, Senhor Presidente!
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Com a palavra a Comissão
de Proteção ao Meio Ambiente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) –
Senhor Presidente, avoco a matéria para relatar e
me prevaleço do prazo regimental.
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O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS ANJOS –
PSD) – Discussão única, em regime de urgência,

do Projeto de Lei n.º 250/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a
obrigação da instalação de grades ou telas de
contenção/proteção em toda extensão da ponte
deputado Darcy Castello de Mendonça – 3.ª
ponte. Publicado no DPL do dia 16/08/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, para
que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – A
Senhora Deputada Raquel Lessa me autorizou a
assumir a presidência da Comissão de Justiça.
Projeto de Lei n.º 250/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio. Avoco a matéria para
relatar e peço prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 26/2016, da Mesa
Diretora, que insere o § 3.º no artigo 1.º da
Resolução n.º 4.417, de 13 de julho de 2016, que
dispõe sobre progressão especial para o servidor
titular do cargo de provimento efetivo de
Taquígrafo Parlamentar, habilitado no concurso
público regido pelo Edital n.º 01/2006. Publicado
no DPL do dia 10/08/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, para
que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Senhor Presidente, avoco a matéria para relatar e
peço prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Senhor Deputado, explico
a V. Ex.ª que essa matéria se não for aprovada vai
inserir em prejuízo das duas taquígrafas por causa
da questão do prazo.
Esse é aquele projeto das taquígrafas que
elas ficaram de fora da promoção.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Retifico, então, e vou relatar esse projeto agora,
Senhor Presidente.
Já estudamos na Comissão de Justiça e
relato pela aprovação do projeto. (Pausa)
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
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O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Com o relator.
O SR. ERICK MUSSO – (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.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Registro a
presença nesta Casa dos vereadores de Nova
Venécia, a Gleyciaria, o Flaminio Grillo e o
Cabeção, e da grande liderança de lá, Geraldo da
Pedra, que inclusive vieram conversar com V.
Ex.ª. Ao mesmo tempo, um grande grupo da
nossa assessoria está em treinamento em nosso
gabinete. Agradeço a todos a presença.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Está registrado.
Concedo a palavra à Comissão de Defesa da
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto, alertando ao Senhor Deputado que esta
matéria precisa ser votada hoje por causa do
prazo.
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) –

Senhor Deputado Nunes, apenas para ajudar a
esclarecer, ficaram de fora do plano, por um
equívoco da Mesa e da própria Assembleia, duas
taquígrafas. Então, para evitar que se cometa
essa injustiça, nós estamos fazendo esse projeto.
E se não votar hoje, o prazo vence e só no ano
que vem poderá ser votado. Mais uma injustiça
para o servidor não seria lógico que nós
acompanhássemos.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (NUNES –
PT) – Convoco a Comissão de Defesa da

Cidadania e Direitos Humanos, Senhores
Deputados Padre Honório, Sergio Majeski,
Eliana Dadalto e Janete de Sá.
Avoco a matéria para relatar, Senhor Presidente,
e o nosso parecer é pela aprovação do projeto.
(Pausa)
Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?

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

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) – Com
o relator.

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) –
Com o relator.

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Com
o relator.
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) –
Com o relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(NUNES - PT) – Senhor Presidente, o parecer foi
aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa
da Cidadania.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à
Comissão de Finanças, para que esta ofereça
parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO - PDT) – Convoco a
Comissão de Finanças. (Pausa)
Há quorum.
Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Relato pela aprovação do projeto. (Pausa)
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com
o relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) –
Com o relator.
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EUCLÉRIO SAMPAIO – PDT) - Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade
pela Comissão de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Mesa
Diretora e designo a Senhora Deputada Raquel
Lessa para relatar como 3.ª Secretária, na ausência
do 2.º Secretário.
A SR.ª 2.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL
LESSA - Sem revisão da oradora) – Relato pela
aprovação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Como vota o Senhor
Deputado Theodorico Ferraço?
O
SR.
1.º
SECRETÁRIO
–
(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Com a
relatora.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Também acompanho a
Senhora Deputada Raquel Lessa.
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Em discussão a matéria.
Não havendo mais quem queira discutir,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Resolução n.º
26/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão.
Aprovado.
Em Mesa para promulgação.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN – Sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, pela ordem!
Gostaria de justificar o voto, só para poder,
Presidente em exercício, dizer que, neste caso, é
completamente justo, por isso teve a
unanimidade do Plenário votando favorável,
porque, de fato, ficaram duas taquígrafas de fora
de uma progressão conferida a todos os
servidores.
Então, justiça seja feita e foi feita nesta
Casa e votamos com base na coerência. Por isso
esse caso não teve nenhuma contenda. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º
379/2015, do Senhor Deputado Doutor Hércules,
que dispõe sobre a permanência de veterinário
em local de exibição ou exposição de animais de
pequeno ou grande porte no âmbito do Estado, e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia
28/09/2015. Pareceres n.os 92/2016, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade,
40/2016, da Comissão de Defesa da Cidadania e
16/2016, da Comissão de Saúde, ambos pela
aprovação.
Concedo a palavra à Comissão de
Proteção aos Animais, para que esta ofereça
parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) –
Senhor Presidente, este é o projeto que avocaria
para relatar e me prevalecer do prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência,
do Projeto de Resolução n.º 24/2016, da Mesa
Diretora, que altera o inciso II do artigo 2.º da
Resolução n.º 1805, de 23.10.1995, que dispõe
sobre forma de concessão e o valor do valealimentação a servidor cedido de outro Poder.
Publicado no DPL do dia 09/08/2016.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
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A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) – Convoco os
membros da Comissão de Justiça. (Pausa)
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto para relatar a matéria.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO
- (PEN) – O Projeto de Resolução n.º 24/2016, da Mesa
Diretora, altera o inciso II do artigo 2.º da Resolução n.º
1805, de 23.10.1995 e dispõe sobre forma de concessão e
o valor do vale-alimentação a servidor cedido de outro
Poder.
Senhor Presidente, na Comissão de Justiça,
ainda não analisamos esta matéria e me prevaleço
do prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS
ANJOS - PSD) – É regimental.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 221/2015, do Senhor Deputado
Marcos Bruno, que proíbe o abandono de
animais domésticos ou domesticados em
logradouros públicos ou áreas particulares e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
02/06/2015. Pareceres n.os 132/2016, da
Comissão
de
Justiça,
pela
constitucionalidade/legalidade e 104/2016, da
Comissão de Defesa da Cidadania, pela
aprovação.
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) Senhor Presidente, prevaleço-me do prazo
regimental para relatar o projeto na segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência,
do Projeto de Resolução n.º 18/2016, da Senhora
Deputada Janete de Sá, que altera o artigo 112 do
Regimento Interno, dispondo sobre a adoção do
processo nominal nas votações referentes à
destinação da fase do Grande Expediente.
Publicado no DPL do dia 13/06/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) – Convoco a
Comissão de Justiça. (Pausa)
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes para relatar o projeto.
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O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhora Presidente, vou me prevalecer
do prazo regimental para oferecer parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência,
do Projeto de Lei n.º 285/2016, oriundo da
Mensagem Governamental n.º 373/2016, que
institui o Programa de Melhorias da
Infraestrutura Rodoviária do Interior do Estado –
Programa Interior Capixaba e cria o Fundo
Especial de Apoio ao Programa Interior
Capixaba. Publicado no DPL do dia 20/09/2016.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) - Convoco a Comissão
de Justiça. (Pausa)
Há quorum.
Designo o Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto para relatar o projeto.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN - Sem revisão do orador) – Senhora
Presidente, o Projeto de Lei n.º 285/2016, de
autoria do Governo do Estado, institui o Programa
de Melhorias da Infraestrutura Rodoviária do
Interior do Estado - Programa Interior Capixaba e
cria o Fundo Especial de Apoio ao Programa
Interior Capixaba. Mensagem n.º 373/2016, de
autoria do governo do Estado, na qual ele
encaminha à apreciação para:
(...)
o Programa de Melhorias da
Infraestrutura
Rodoviária
do
Interior do Estado do Espírito
Santo – Programa Interior
Capixaba, cria o Fundo Especial
de Apoio ao Programa Interior
Capixaba e dá outras providências.
O objetivo desta proposta é
viabilizar, por meio dos recursos
arrecadados com o Fundo Especial
de Apoio ao Programa Interior
Capixaba, a realização de projetos
e obras rodoviárias de pequeno
porte voltadas para reabilitação ou
recuperação funcional de estradas
e a construção de pontes e obras de
artes de baixa complexidade,
sinalização e adequações de
trechos críticos para segurança
rodoviária.
Com o Fundo constituído, o Estado
poderá aplicar recursos de
financiamento, em particular do
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, que passará a
apoiar a execução do plano de
investimentos do Departamento de
Estradas de Rodagem do Espírito
(...)
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O nosso relato, após a análise – nós já
havíamos analisado a matéria – é pela aprovação
da matéria, ou seja, pela sua constitucionalidade
na Comissão de Justiça.
É o nosso relato. (Muito bem!)

Art. 4º O Fundo Especial de
Apoio ao Programa Interior
Capixaba será vinculado ao DER
e administrado por um Conselho
Gestor, de caráter deliberativo,
composto por:

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) - Em discussão o
parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?

I – Diretor Geral do DER;
II – Diretor de Engenharia do
DER;
III – Diretor Administrativo do
DER;
IV – Secretário da Secretaria de
Estado dos Transportes e Obras
Públicas – SETOP; e
V - Subsecretário de Estado de
Obras Públicas da SETOP.
(...)
Portanto, sou favorável ao projeto. (Muito

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT)
- Com o relator.
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) Com o relator.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Com o relator.

bem!)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?

O SR. AMARO NETO - (SD) - Com o
relator.
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO
– (RAQUEL LESSA - SD) - A Presidência
acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Concedo a palavra à
Comissão de Infraestrutura, para que esta ofereça
parecer oral ao projeto, na pessoa do presidente
Edson Magalhães.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES - DEM) - Convoco os

membros da Comissão de Infraestrutura,
Senhores Deputados Almir Vieira, Doutor
Hércules, Amaro Neto e Sergio Majeski.
Portanto, há quorum. (Pausa)
Passo a relatar o Projeto de Lei n.º
285/2016, que trata exatamente do Programa de
Melhorias da Infraestrutura Rodoviária do
Interior do Estado do Espírito Santo.
Quero parabenizar o governo por essa
atitude porque é uma forma de agilizar e poder
reparar todos os estragos que existem nas
rodovias, principalmente no interior. E também
no programa que, dentro do seu bojo, está a
questão da sinalização, que é crucial para que
não haja qualquer descuido por conta dos
condutores de veículos.
Então, parabenizo o Fundo Especial de Apoio
ao Programa Interior Capixaba.
(...)

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.
O SR. AMARO NETO - (SD) - Com o
relator.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Com o relator.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB)
- Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES - DEM) - Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade
pela Comissão de Infraestrutura.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à
Comissão de Finanças, na pessoa do Senhor
Deputado Euclério Sampaio. (Pausa)
Aliás, o Senhor Deputado Dary Pagung
acabou de chegar.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Convoco os membros
da Comissão de Finanças. (Pausa)
Há quoum.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de
Finanças, o Projeto de Lei n.º 285/2016, institui o
Programa de Melhorias da Infraestrutura
Rodoviária do Interior do Estado - Programa
Interior Capixaba e cria o Fundo Especial de Apoio
ao Programa Interior Capixaba.
O nosso parecer é pela aprovação. (Muito
bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
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Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?

votação.
Estou contestando aqui, mas a assessoria
da Mesa está dizendo que está pronto. O painel,
infelizmente, está com problema. Peço que faça
a revisão para saber se é possível verificar o
quorum. Queremos saber o quorum para votar
porque precisamos de dezenove Senhores
Deputados presentes.
Em votação.
Os Senhores Deputados que registrarem
presença e votarem favoráveis à Emenda
Constitucional n.º 03/2016 que passa para
sessenta dias o prazo para responder às
informações em face ao que o Governo
considera que trinta dias é insuficiente, pelo
número de informações que os Senhores
Deputados têm pedido, votarão SIM; e os que
forem contrários votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Com o relator.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Com o relator.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com
o relator.
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) – Com o
relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Senhor Presidente, o
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão
de Finanças.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Em discussão o Projeto de
Lei n.º 285/2016. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se
manifestem verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Votação
adiada,
com
discussão
encerrada em 2.º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 03/2016, da Mesa Diretora e
outros, que dá nova redação ao § 2.º do art. 57 da
Constituição Estadual, aumentado prazo de
resposta
aos
Requerimentos
de
Informação. Publicada no
DPL
do
dia 19/05/2016.
Parecer
n.º 02/2016,
da
Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças,
em
conjunto, pela
admissibilidade,
constitucionalidade,
legalidade
e
aprovação, dispensada a publicação na Sessão
Ordinária do dia 06/07/2016. A matéria foi
aprovada, em 1.º turno, com vinte votos
favoráveis, dois votos contrários e uma
abstenção,
na
Sessão
Ordinária
do
dia 12/07/2016. Quorum para aprovação: 3/5,
dezoito votos - votação nominal.
Esta matéria já foi votada em 1.º turno e a
votaremos em 2.º turno. Precisamos de, no
mínimo,
dezenove
Senhores
Deputados
presentes. Dezoito favoráveis. Dezenove, pelo
menos, porque a Presidência não vota.
O painel já está devidamente aberto.
Pelas informações técnicas que tive e os
Senhores Deputados poderão registrar presença
para saber se teremos número suficiente para

(Procede-se ao registro dos votos)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Temos seis votos SIM;
três, NÃO, por enquanto. Precisamos de dezoito
votos SIM para que a matéria seja aprovada.
Precisamos de mais dez Senhores
Deputados para ter quorum para a votação de
emenda.
Encerrada a votação.

(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não votam os
Senhores Deputados Erick Musso,
Euclério
Sampaio,
Freitas,
Gildevan Fernandes, Gilsinho
Lopes, Hudson Leal, Luiz Durão,
Luzia Toledo, Marcelo Santos,
Marcos Bruno, Nunes, Padre
Honório, Pastor Marcos Mansur,
Sandro Locutor e Theodorico
Ferraço)
(Votam SIM
os
Senhores
Deputados Almir Vieira, Amaro
Neto, Bruno Lamas, Da Vitória,
Dary Pagung, Doutor Rafael
Favatto, Edson Magalhães, Janete
de Sá e Raquel Lessa; votam
NÃO os Senhores Deputados
Doutor Hércules, Eliana Dadalto,
Guerino Zanon e Sergio Majeski)
Votaram SIM oito Senhores Deputados;
votaram NÃO quatro Senhores Deputados.
Não há quorum para votação, pelo que fica
adiada.
Passaremos ao próximo item.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir
verificação de quorum.
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O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – A votação anterior não
teve quorum.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Mas gostaríamos que verificássemos, já que é
regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Mas para esse processo, já
foi decretado a falta de quorum. Agora
anunciaremos outra matéria e V. Ex.ª pode fazer.
Discussão, em 2.º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 04/2016, do Senhor Deputado Luiz
Durão e outros, que altera o § 5.º do art. 58 da Constituição
do Estado, dispondo sobre eleição de membros da Mesa.
Publicada no DPL do dia 21/06/2016. Parecer n.º
354/2016, da Comissão de Justiça, pela

constitucionalidade
e
admissibilidade,
dispensada a publicação na Sessão Ordinária do
dia 30/08/2016. A matéria foi aprovada, em 1.º
turno, com dezenove votos favoráveis, dois votos
contrários e uma abstenção, na sessão
extraordinária do dia 30/08/2016.
Esta matéria já foi aprovada em 1.º turno e
depende também de dezenove Senhores
Deputados no 2.º turno.
(Procede-se ao registro dos votos)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Para apreciarmos esta
matéria, dependemos de dezenove votos, mas
também dependemos de pelo menos os votos
necessários para a manutenção da sessão.
Encerrada a votação.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não votam os
Senhores Deputados Almir Vieira,
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor
Hércules, Doutor Rafael Favatto,
Edson
Magalhães,
Eliana
Dadalto, Erick Musso, Euclério
Sampaio,
Freitas,
Gildevan
Fernandes, Gilsinho Lopes, Hudson
Leal, Janete de Sá, Luiz Durão,
Luzia Toledo, Marcelo Santos,
Marcos Bruno, Nunes, Padre
Honório, Pastor Marcos Mansur,
Raquel Lessa, Sandro Locutor e
Theodorico Ferraço)
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Não havendo quorum para manutenção da
sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convido os
Senhores Deputados para a próxima, especial,
hoje, às 14h, conforme requerimento do Senhor
Deputado Padre Honório, aprovado em Plenário,
para falar sobre A importância da agroecologia e
da produção orgânica no Espírito Santo, e
comunico que haverá sessão ordinária dia 10 de
outubro de 2016, para a qual designo.
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA: discussão única nos
termos do art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual,
do veto total aposto ao Projeto de Lei n.º
160/2015; discussão única, em regime de
urgência, dos Projetos de Lei n.os 345/2015,
250/2016 e 379/2015; discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º
24/2016; discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.º 221/2015;
discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 18/2016; votação
adiada, com discussão encerrada em 2.º turno, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 03/2016;
discussão, em 2.º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 04/2016; discussão, em 1.º
turno, das Propostas de Emenda Constitucional
n.º 17/2015; discussão, nos termos artigo 81, §
3.º do Regimento Interno, das Propostas de
Emenda Constitucional n.os 01/2016 e 11/2015;
votação adiada, com discussão única encerrada,
dos Projetos de Lei n.os 87/2014, 42/2015,
59/2015, 212/2015, 226/2015, 332/2015,
343/2015 e 420/2015; votação adiada, com
discussão única encerrada, do Projeto de
Resolução n.º 18/2015; votação adiada, com
discussão prévia encerrada, da Proposta de
Emenda Constitucional n.º 22/2015; votação
adiada, com discussão prévia encerrada, do
Projeto de Resolução n.º 57/2015; votação
adiada, com discussão prévia encerrada, dos
Projetos de Lei n.os 480/2015, 02/2016, 60/2016,
95/2016, 109/2016, 114/2016 e 129/2016;
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de
Lei n.os 220/2016, 223/2016, 242/2016 e
280/2016.

(Votam
SIM
os
Senhores
Deputados Amaro Neto, Bruno
Lamas e Guerino Zanon; vota NÃO
o Senhor Deputado Sergio Majeski)

Encerra-se a sessão às dez horas e
cinquenta e três minutos.

Votaram SIM três Senhores Deputados;
votou NÃO um Senhor Deputado.

*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registrou presença o Senhor
Deputado Cacau Lorenzoni.

Está encerrada a sessão.

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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