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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 

 
ATO Nº 3448 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a ADÃO CELLIA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 

1º.12.1977, alterada pela Lei nº 4.312 de 

28.12.1989, artigo 2º, resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Adão Cellia. 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3449 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a ALINE COELHO 

MOREIRA DA FRAGA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 

1º.12.1977, alterada pela Lei nº 4.312 de 

28.12.1989, artigo 2º, resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Aline Coelho 

Moreira da Fraga. 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3450 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a ARIOSTO DA SILVA SANTOS 

FILHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Ariosto da Silva 

Santos Filho. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3451 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a BRUNO BRANDÃO PAVAN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Bruno Brandão 

Pavan. 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3452 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a CARLOS URBANO 

GONÇALVES FERREIRA JUNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Carlos Urbano 

Gonçalves Ferreira Junior. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3453 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a CHARBEL JACOB JUNIOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Charbel Jacob 

Junior. 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3454 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a DILSON HILEL FILHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 

1º.12.1977, alterada pela Lei nº 4.312 de 

28.12.1989, artigo 2º, resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Dilson Hilel 

Filho. 

 

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3455 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a ERNESTO NEGRIS NETO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 

1º.12.1977, alterada pela Lei nº 4.312 de 

28.12.1989, artigo 2º, resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Ernesto Negris 

Neto. 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3456 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a FÁBIO ANTONIO BASTOS 

BINOTTI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Fábio Antonio 

Bastos Binotti. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3457 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a FRANCISCO JOSÉ 

CENTODUCATTE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais, com base no artigo 1º da Lei 

nº 3.106, de 1º.12.1977, alterada pela Lei nº 4.312 de 

28.12.1989, artigo 2º, resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Francisco José 

Centoducatte. 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3458 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a GILSON GIUBERTI FILHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Gilson Giuberti 

Filho. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3459 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a GLAUCIA PERINI ZOUAIN 

FIGUEIREDO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Glaucia Perini 

Zouain Figueiredo. 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3460 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a HEBER SOUZA MELO 

SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 

1º.12.1977, alterada pela Lei nº 4.312 de 

28.12.1989, artigo 2º, resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Heber Souza 

Melo Silva. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3461 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a JAILSON LUIZ TOTOLA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Jailson Luiz 

Totola. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3462 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a JOSÉ AMÉRICO CARVALHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a José Américo 

Carvalho. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3463 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a LUIS GUSTAVO 

WERNERSBACH RONCHI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Luis Gustavo 

Wernersbach Ronchi. 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3464 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a LUIZ FERNANDO SOARES DE 

BARROS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Luiz Fernando 

Soares de Barros. 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3465 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a MARCELO AUGUSTO 

SONEGHET PIMENTEL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Marcelo Augusto 

Soneghet Pimentel. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3466 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a MARIA DA PENHA 

RODRIGUES D’AVILA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Maria da Penha 

Rodrigues D’Avila. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3467 
 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a MARIA JULIANA CALIMAN E 

GURGEL. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Maria Juliana 

Caliman e Gurgel. 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3468 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a MICHEL SILVESTRE ZOUAIN 

ASSBU. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Michel Silvestre 

Zouain Assbu. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

 

ATO Nº 3469 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a PAULO BATISTUTA NOVAES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Paulo Batistuta 

Novaes. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3470 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” a ROBERTO RAMALHETE 

PEREIRA DA SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Roberto 

Ramalhete Pereira da Silva. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3471 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” RODRIGO CARVALHO 

AMADOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Rodrigo Carvalho 

Amador. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3472 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” TELMA FREITAS PIMENTA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Telma Freitas 

Pimenta. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3473 

 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. 

Afonso Schwab” GUSTAVO MENEGUELLI 

VIEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base no artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 

alterada pela Lei nº 4.312 de 28.12.1989, artigo 2º, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito Médico 

Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Gustavo 

Meneguelli Vieira. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 3477 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

resolve: 

 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 3290, 

publicado em 21 de setembro de 2016, que 

concedeu licença para tratamento de saúde ao 

Deputado Bruno Lamas, a partir de 07/09/2016. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 3475 

 
 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, WESCLEI TEIXEIRA 

PINHEIRO, do cargo em comissão de Coordenador-

Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código CGGRP, do gabinete do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 162668/2016. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3476 

 

 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, ABRAÃO LINCON ELIZEU, para exercer o 

cargo em comissão de Coordenador-Geral de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

CGGRP, no gabinete do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 162668/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

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

 

ERRATA 

 

 Na Portaria nº 824, publicada em 11/04/2016, 

na parte referente a servidora DIOVANA 

BARBOSA LORIATO HERMESMEYER. 

 

 Onde se lê: 
 

 (...) 2016 (...) 
 

Leia-se: 
 

(...) 2015 (...) 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1235 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

208227 

TEODORICO 

SANTOS DE 

OLIVEIRA 

FILHO 

2015 
24/11 a 

23/12/2016 

02/03 a 

31/03/2017 

30 (trinta) 

dias 

208927 

AMANDA 

MORENO 

RAMOS 

2016 
01/11 a 

30/11/2016 

02/01 a 

31/01/2017 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1236 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
SUSPENDER as férias regulamentares, do 

servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor 
Período 

marcado 
Exercício A partir de Dias 

208942 

GIANTONI 

PEREIRA 

CEZARINO 

10/10 a 

08/11/2016 
2016 11/10/2016 

29 (vinte 

e nove) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1237 

 
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, dos 

servidores abaixo relacionados: 
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Matrícula Servidores 
Período 

marcado 
Exercício A partir de Dias 

208560 

DIOVANA 

BARBOSA 

LORIATO 

HERMESMEYER 

05/10 a 

19/10/2016 
2015 10/10/2016 

10 (dez) 

dias 

restantes 

207680 

EDIRLAINE 

LOUZADA 

MACHADO 

26/09 a 

25/10/2016 
2016 10/10/2016 

16 

(dezesseis) 

dias 

restantes 

203699 

UMBERTO 

MESSIAS DE 

SOUZA JUNIOR 

26/09 a 

25/10/2016 
2016 11/10/2016 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1238 

 

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 do 

servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício Período marcado 
Quantidade de 

dias 

208942 

GIANTONI 

PEREIRA 

CEZARINO 

2016 
02/01 a 

30/01/2017 

29 (vinte e 

nove) dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1239 

 
O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
MARCAR as férias regulamentares das 

servidoras abaixo relacionadas: 

 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 
marcado 

Quantidade 
de dias 

208560 

DIOVANA 
BARBOSA 

LORIATO 

HERMESMEYER 

2015 
02/01 a 

11/01/2017 

10 (dez) 

dias 
restantes 

207680 

EDIRLAINE 

LOUZADA 
MACHADO 

2016 
1°/03 a 

16/03/2017 

16 
(dezesseis) 

dias 

restantes 

203699 

UMBERTO 

MESSIAS DE 

SOUZA JUNIOR 
2016 

02/03 a 

16/03/2017 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de outubro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

PORTARIA Nº 1240 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, 
 

RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela 

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

nas informações da Coordenação do Grupo de 

Recursos Humanos (CGRH): 
 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 

PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

200609 
Arlete de 

Souza Lima 
129 02 05/09/2016 06/09/2016 

207219 

Bianca 

Caldeira 

Loreiro 

Guisso das 

Neves 

129 01 30/09/2016 30/09/2016 

016649 

Carlos 

Augusto 

Ferreira 

Falcao 

129 05 12/09/2016 16/09/2016 

207285 

Cristiane 

Franca 

Furtado 

129 01 03/10/2016 03/10/2016 

207985 
Ellen Albano 

Campanharo 
129 01 03/10/2016 03/10/2016 

201216 

Evandro 

Agostinho 

Rodrigues 

129 01 28/09/2016 28/09/2016 

208369 

Fernanda 

Braga 

Limondge 

129 01 14/09/2016 14/09/2016 

208369 

Fernanda 

Braga 

Limondge 

129 01 30/09/2016 30/09/2016 

208984 

Fernando 

Balista 

Dalcolmo 

129 01 30/09/2016 30/09/2016 

207146 

Gabrielle 

Sequim 

Zaneti 

142 02 28/09/2016 29/09/2016 

208909 

Geilla Coelho 

de Rodrigues 

Moreira 

129 01 03/10/2016 03/10/2016 

208338 

Higor 

Cesconeti 

Pinheiro 

129 01 29/09/2016 29/09/2016 

201246 

Jose 

Francisco 

Maio Filho 

129 04 04/10/2016 07/10/2016 

206994 

Kersbyenne 

Marques 

Magnago 

Izoton 

142 02 01/09/2016 02/09/2016 

207747 

Liziany Dias 

de Souza 

Sena 

129 02 29/09/2016 30/09/2016 

208818 
Ludimyla 

Bretas Elizeu 
129 02 05/09/2016 06/09/2016 

208818 
Ludimyla 

Bretas Elizeu 
129 01 03/10/2016 03/10/2016 

208779 

Monique 

Feitoza 

Portes 

129 02 29/09/2016 30/09/2016 
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208779 

Monique 

Feitoza 

Portes 

129 01 03/10/2016 03/10/2016 

208838 

Nilcelene 

Lube 

Machado 

129 15 29/09/2016 13/10/2016 

029094 

Paulo 

Roberto de 

Oliveira 

Borges 

129 14 16/09/2016 29/09/2016 

207209 

Philipe 

Verdan 

Barreto 

129 05 26/09/2016 30/09/2016 

204993 
Priscila 

Kiefer 
129 12 20/09/2016 01/10/2016 

035716 

Rita de 

Cassia 

Braggio 

Bodart 

129 01 25/08/2016 25/08/2016 

035716 

Rita de 

Cassia 

Braggio 

Bodart 

142 01 26/08/2016 26/08/2016 

035716 

Rita de 

Cassia 

Braggio 

Bodart 

142 09 29/08/2016 06/09/2016 

206194 
Roberta 

Andreatta 
142 01 30/09/2016 30/09/2016 

206194 
Roberta 

Andreatta 
142 01 03/10/2016 03/10/2016 

206194 
Roberta 

Andreatta 
142 04 04/10/2016 07/10/2016 

207658 

Rubia dos 

Anjos Dalla 

Bernardina 

129 01 03/10/2016 03/10/2016 

204928 

Wilson 

Teixeira 

Gama 

129 03 05/10/2016 07/10/2016 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de outubro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• SEGUNDA-FEIRA - 17.10.16 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde 

02h00 REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

Comissão de representação do Rio Doce 

03h20 SESSÃO ESPECIAL Deputado jovem 

05h00 REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

Comissão de representação dos cegonheiros 

06h30 TSE: # CONFIRMA 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. 

07h00 STJ: DIREITO MEU DIREITO 

SEU  

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 

O programa traz: “Álcool e outras drogas”. 

08h00 ESPAÇO RURAL  O ex-secretário de Agricultura e atual superintendente do CREA-ES, 

Wolmar Roque Loss, apresenta um panorama do agronegócio capixaba. Seus 

setores de destaque, a evolução do agronegócio ao longo dos anos e os 

principais entraves e desafios do setor. 
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08h30 EM DISCUSSÃO Resumo dos principais discussões das sessões 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de agricultura 

10h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de educação 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de segurança 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL  Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão ligadas ao 

cooperativismo. Os princípios do setor, seus principais ramos e contribuições 

para o desenvolvimento do Espírito Santo são relatados na Reportagem 

Especial: Cooperativismo. 

12h30 MPE - MP COM VOCÊ  O MP com Você traz uma entrevista com a promotora de Justiça Vera Lúcia 

Murta Miranda, responsável pelas Promotorias de Itarana e Santa Teresa. O 

tema do programa é a escassez hídrica pela qual o Estado passa e os 

conflitos que isso tem gerado no interior capixaba. 

13h00 PROPAGANDA ELEITORAL 

GRATUITA 

Candidatos a prefeito 

13h10 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de assistência social 

14h00 CONTRAPONTO O Contraponto debate a terceirização do trabalho. O programa avalia os 

impactos da proposta em tramitação no Congresso que regulamenta e amplia 

a contratação de trabalhadores por meio de empresas terceirizadas. Os 

convidados são o vice-presidente da Findes, Gibson Regianni , e o 

procurador do trabalho Estanislau Tallon Bozi. 

14h30  PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo estadual 

18h15 ESPAÇO RURAL  O ex-secretário de Agricultura e atual superintendente do CREA-ES, 

Wolmar Roque Loss, apresenta um panorama do agronegócio capixaba. Seus 

setores de destaque, a evolução do agronegócio ao longo dos anos e os 

principais entraves e desafios do setor. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Homenagem ao dia do médico 

20h30 PROPAGANDA ELEITORAL 

GRATUITA 

Candidatos a prefeito 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 MPE - MP COM VOCÊ  O MP com Você traz uma entrevista com a promotora de Justiça Vera Lúcia 

Murta Miranda, responsável pelas Promotorias de Itarana e Santa Teresa. O 

tema do programa é a escassez hídrica pela qual o Estado passa e os 

conflitos que isso tem gerado no interior capixaba. 

22h45 OPINIÃO O advogado e professor universitário Claudio Colnago explica o que 

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

jurisdição constitucional e reforma política. 

23h15 CONTRAPONTO O Contraponto debate a terceirização do trabalho. O programa avalia os 

impactos da proposta em tramitação no Congresso que regulamenta e amplia 

a contratação de trabalhadores por meio de empresas terceirizadas. Os 

convidados são o vice-presidente da Findes, Gibson Regianni , e o 

procurador do trabalho Estanislau Tallon Bozi. 

23h45 UM DEDO DE PROSA Lilian Menenguci é organizadora do livro “Memórias de Alfabetização - 

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

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

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

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

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

de educação especial e 12inclusão. 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

 

DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO 

ESPECIAL DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 

DE OUTUBRO DE 2016. 

 

ÀS QUATORZE HORAS E DEZESSEIS 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO PADRE 

HONÓRIO OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, autoridades 

presentes, deputados presentes e telespectadores da 

TV Ales, boa-tarde! 

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Ssanto recebe todos 

nesta sessão especial com o objetivo de debater a 

importância da agroecologia e a produção orgânica 

no Estado do Espírito Santo. 

 Já se encontra à Mesa o deputado proponente 

desta sessão, Senhor Deputado Padre Honório, que 

fará a abertura dos trabalhos, conforme é regimental. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) -  Boa-tarde, senhores e senhoras. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e procederei à leitura de um versículo da 

bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Padre 

Honório lê Lucas, 10:25-28) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) -  Queremos dispensar a leitura da 

ata da sessão anterior. 

 Informo a todos os presentes que esta sessão 

é especial, com o objetivo de debater a importância 

da agroecologia e a produção orgânica no Estado do 

Espírito Santo. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - São convidados à Mesa o senhor 

Dimmy Herllen, representante do Mapa/ES; Rafael 

Fonseca Lima, delegado do Ministério da 

Agricultura; o senhor Rodrigo Scherer, professor da 

Universidade de Vila Velha; Lusinério Prezotti, 

professor do Ifes de Santa Teresa; Denise Villas Boas 

Barcellos, Referência Técnica da Vigilância em 

Saúde da População Exposta a Agrotóxicos; Julio 

Cezar Mendel, presidente da Fetaes; Daniel Plaster, 

presidente da Associação de Produtores 

Santamarienses em Defesa da Vida - APSAD-VIDA; 

Wellington Schmild, agricultor familiar do município 

de Colatina. (Pausa) 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) -  Estando composta a Mesa, neste 

momento, convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional. (Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, assistiremos a 

um vídeo que tem tudo a ver com o tema desta 

Sessão Especial.  

 

(É exibido o vídeo)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 

senhor Luiz Carlos Bricalli, gerente de agricultura 

familiar da Secretaria de Estado da Agricultura. 

(Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Agradecemos a presença do 

David Duarte Ribeiro, representando a OCB/ES; do 

doutor Saulo Passos Maia, do Procon estadual; do 

Fabrício Ferreira, gerente de formação profissional 

do Senar; e do Rodrigo Cândido, representando o 

mandato do Deputado Federal Givaldo Vieira. 

Neste momento fará uso da palavra o Senhor 

Deputado Padre Honório, proponente desta sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Senhores e senhoras, boa tarde! 

Acho que esse povo não está consumindo alimento 

orgânico! Senhores e senhoras, boa tarde! Melhorou! 

Quem consome alimento orgânico está... 

Queremos cumprimentar a quinta turma da 

Enfoc/ES, curso de formação do movimento sindical 

da Fetaes/Contag. Vamos acolher essa garotada com 

uma salva de palmas. (Palmas) 

Cumprimento também a Denise Villas Boas 

Barcellos, referência técnica da Vigilância em Saúde 

da População Exposta ao Agrotóxico; o  Dimmy 

Herllen Silveira Gomes Barbosa, superintendente do 

Ministério da Agricultura;  o Rodrigo Scherer, 

professor da UVV; o Lusinério Prezotti, do Ifes de 

Santa Teresa; o Daniel Plaster, presidente da 

Associação de Produtores de Santa Maria de Jetibá 

em Defesa da Vida; o Julio Cesar Mendel, presidente 

da Fetaes; o Rafael Fonseca Lima, delegado do 

MDA; o Wellington Schmild, agricultor familiar do 

município de Colatina; e o Luiz Carlos Bricalli, que 

está quase virando cidadão espírito-santense. 

Obrigado pela presença.  

É muito importante a presença de todos neste 

momento em que promovemos esta sessão especial, 
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de iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da 

Agroecologia e Agricultura Orgânica.  

Nosso mandato tem a função de ser uma voz 

da agricultura nesta Casa, principalmente da 

agricultura orgânica e da agroecologia.  

Realizamos vários debates, temos uma 

comissão da frente parlamentar que funciona nesta 

Casa, que se reúne todo mês e elabora a 

programação. Já encaminhamos vários eventos no 

estado sobre esse tema e ainda realizaremos neste ano 

audiências públicas na Comissão de Agricultura, 

juntamente com o senhor José Roberto Hernandes. 

Seria realizada uma no dia dezoito, mas houve um 

problema e tivemos que mudar a data. Também 

realizaremos audiências na Comissão de Assistência 

Social e Segurança Alimentar, na Comissão de Meio 

Ambiente e na Comissão de Saúde, porque esse é um 

tema que sempre precisamos de nos aprofundar.  

Sabemos que a produção convencional no 

nosso país e no mundo é autorizada, é legalizada, mas 

existe muita falta de informação e, ao mesmo tempo, 

pouco incentivo à produção de um alimento saudável, 

um alimento que possamos levar para a mesa e 

termos certeza de que não será apenas comida, e que 

realmente vai levar saúde e dar segurança às crianças 

e às pessoas que estão ali.  

Sabemos que onde existe apenas o desejo 

pelo lucro, quanto mais lucro melhor, a vida passa a 

ser colocada em décimo plano. Se a pessoa está com 

uma doença proveniente daquela aplicação, daquele 

contato etc., para a pessoa que só busca o lucro, isso 

não importa. O que importa é se aquela produção de 

café, de tomate ou de milho terá mais produtividade, 

mais lucro. E nos esquecemos da vida, do meio 

ambiente e de tudo.  

Na semana passada assistíamos a uma cena 

forte do encerramento da novela Velho Chico, em 

que o cidadão, com muito dinheiro, queria comprar 

um copo d’água.   Mas, mesmo com todo o dinheiro 

que ele tinha, não conseguia fazer aquele dinheiro ser 

revertido em um copo d'água para matar sua sede, o 

que, na realidade, era o que ele precisava.  

Hoje viemos a esta sessão trabalhar esse 

tema, como faremos várias vezes, não apenas para 

colocar um contra o outro, mas principalmente para 

esclarecer os consumidores da importância de 

consumir um alimento saudável, porque não adianta 

apenas incentivar os agricultores a produzir sem 

veneno. É importante trazer para esta Casa esse 

debate, porque neste momento existem milhares de 

pessoas nos acompanhando pela TV Ales e pelas 

redes sociais, e continuarão acompanhando na 

medida em que os programas forem repetidos. 

 Agradecemos a presença de vocês. Fui 

presenteado pelo nosso amigo Mansur com a cartilha 

Agricultura Natural, um documento de 1990. 

Obrigado, Mansur. Tenho um exemplar em mãos e se 

alguém quiser levar para casa, darei de presente. 

Podemos fazer algumas cópias, também. Agradeço 

aos jovens, aos agricultores, aos representantes das 

entidades, a todos vocês que estão presentes e que 

enriquecem nosso debate. 

 Vou deixar a fala com mais aprofundamento 

técnico para o Doutor Rodrigo e os outros, e também 

o depoimento do agricultor que trabalha diretamente 

com essa atividade.  

Acredito que temos aqui um dos grandes 

militantes, que tem importância muito grande nesse 

tema, principalmente por fazer parte do corpo de 

assistência técnica, o Edegar Formentini, presidente 

da Assin, a quem gostaria de convidar para a Mesa. 

Posso quebrar o protocolo e convidá-lo para a Mesa, 

pela importância que representa no segmento e pela 

importância da Assin dentro daquilo que temos como 

assistência técnica. 

Convido para fazer uso da palavra, por 

quarenta minutos, o professor Rodrigo Scherer, da 

UVV, a quem agradecemos antecipadamente pela 

disponibilidade de estar conosco hoje. (Muito bem!) 

 

O SR. RODRIGO SCHERER - (Sem 

revisão do orador) - Em primeiro lugar agradeço ao 

deputado pela oportunidade de vir falar um pouco 

sobre esse tema atualmente tão polêmico, que está 

nas redes sociais, está na televisão, e vem sendo 

abordado até nas novelas, que é o assunto tão 

aclamado dos agrotóxicos nos alimentos. 

É uma satisfação poder falar sobre esse tema 

e apresentar, além de alguns conceitos para a 

população, informações reais sobre alimentos 

consumidos no Espírito Santo, obtidas através de 

nossas pesquisas realizadas na UVV.  

O tema é: Impactos do Uso de Agrotóxicos 

no Espírito Santo. Primeiramente, o conceito: O que 

são agrotóxicos segundo o Ministério da Agricultura: 

 

(...) são produtos e agentes de 

processos físicos, químicos, ou 

biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, 

armazenamento, beneficiamento de 

produtos agrícolas, pastagens, 

proteção de florestas nativas ou 

implantadas, e outros ecossistemas, 

bem como ambientes urbanos, 

hídricos (...) 

 

Acho um pouco complexo e um pouco 

grande, e tenho uma definição minha, que é: qualquer 

produto de natureza química utilizado na agricultura 

para controle biológico indesejável, seja em qualquer 

setor, ou seja, qualquer agente biológico. Para ser 

biológico, é o que chamamos de planta, fungo, 

bactéria, etc.  

É importante definirmos também o que são 

resíduos de agrotóxicos, que é uma combinação de 

um ou mais agrotóxicos, ou de seus metabólitos 

contidos em água e alimentos destinados para seres 

humanos ou animais. É aquele resíduo que 

permanece após a aplicação nas etapas de cultivo, 



14 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 17 de outubro de 2016 

armazenamento, enfim. Se ficar alguma quantidade, 

seja pequena ou grande, chama-se de resíduo, porque 

não há aplicação direta, deve-se à presença após a 

aplicação.   

Para exemplificar, existem limites máximos 

para esses resíduos. Um agrotóxico aplicado na 

cultura depois pode vir a deixar um resíduo no 

alimento, e nisso existem limites pelos órgãos 

internacionais, também, chamados de LMR. 

Por exemplo, o agrotóxico Acefato: podemos 

verificar as culturas que são permitidas, e isso é um 

documento público que tem na Anvisa para todos os 

agrotóxicos, chamado Monografia de Agrotóxicos. 

Nele encontramos o local onde pode ser aplicado e a 

quantidade que pode haver no alimento. Por 

exemplo: a couve-flor é 0,5, e isso significa o que? 

0,5mg em cada quilo de alimento é o permitido. Esse 

valor vem de estudos consolidados 

internacionalmente da quantidade recomendada de 

consumo, ou seja, uma quantidade que não deveria 

fazer mal. E intervalo de segurança, na última coluna, 

significa o intervalo que o produtor deve respeitar 

entre a aplicação e a comercialização, ou seja, na 

couve-flor, quando se aplica Acefato, deve-se esperar 

quatorze dias até a comercialização do produto. 

Quanto à classificação de agrotóxicos, eles 

podem ser classificados de acordo com sua 

finalidade, com sua estrutura química ou com sua 

classificação toxicológica. As três, basicamente, são 

utilizadas. 

 Quanto à finalidade, os mais comumente 

encontrados são fungicidas, herbicidas e inseticidas, 

ou seja, atuam sobre fungos, plantas, insetos. Ainda 

existem outros: acaricidas, bactericidas, dermaticidas, 

e aí vão os cidas pela frente. Existe uma série de 

classe de substâncias. 

 De acordo com a composição química, os 

agrotóxicos são classificados de acordo com sua 

estrutura ou algum átomo presente em mais 

quantidade, como, por exemplo, organoclorados. 

Podemos ver que a molécula do lindano é uma 

molécula com muitos átomos de cloro, por isso 

chamam-se organoclorados. Nos organofosforados, 

podemos perceber, como no Acefato, a presença de 

um átomo de fósforo. E assim por diante. Existem 

carbamatos, piretroides, cumarínicos, e uma série de 

outras classes, também, mas não tenho tempo de 

abordar todas. 

 Sobre a classificação toxicológica, é muito 

importante conhecer o grau de toxicidade desse 

agrotóxico. Sabemos que a toxicidade é uma 

propriedade de uma substância causar um efeito 

adverso à saúde, e isso está diretamente relacionado 

com a dose. A dose vai demandar a resposta tóxica. 

Podemos ver umas embalagens de agrotóxico 

pequenininhas aqui, no fundo, e todas possuem uma 

tarja, que pode ser vermelha, amarela, azul ou verde. 

E isso significa o que? Se a tarja for vermelha, é 

extremamente tóxico. Se for amarela, é altamente 

tóxico. Se for azul, é moderadamente tóxico, ou 

mediano. E se for verde, é pouco tóxico. Nenhum 

deles diz não tóxico. 

 Ainda sobre a toxicologia, para simplificar e 

para as pessoas entenderem um pouco melhor, o que 

significa altamente tóxico? Um produto capaz de 

matar um adulto médio, de setenta quilos com apenas 

uma, duas, três ou quatro gotas. Ingerindo-se três ou 

quatro gotas, um produto pode causar a morte. Isso é 

extremamente tóxico. Altamente tóxico: com a 

quantidade de uma ou duas colheres de chá, um 

adulto médio, de setenta quilos, pode morrer. 

Moderadamente tóxico: de uma a duas colheres de 

sopa até um copo, um adulto médio, de setenta quilos 

pode morrer. Pouco tóxico: um copo a um litro um 

adulto médio, de setenta quilos pode morrer.  

 Vocês imaginam algumas substâncias que 

possam estar em algum armazém, mal protegido, e 

pode estar a acesso de pessoas sem informação e de 

crianças. Algumas poucas gotas podem matar um 

adulto. Vamos ver depois muitos casos de acidentes e 

de mortes no estado que apontarei mais tarde.  

 Outro problema ambiental que não podemos 

deixar de mencionar são as embalagens. Em locais de 

muita aplicação de agrotóxico e áreas de grande 

cultivo, vemos, na prática, toneladas e toneladas de 

embalagens ainda com resíduos da substância pura 

dentro da embalagem, ou seja, não é o resíduo, mas a 

própria substância. Se essas embalagens não tiverem 

um destino adequado, elas irão parar no solo, nos rios 

e na água que bebemos. É importante dizer que o 

produtor deve direcionar a embalagem a um fim 

adequado para evitar maus consumos.  

 Uma curiosidade: o DDT - o famoso termo 

dedetização em casa - é um dos primeiros 

agrotóxicos sintetizados e descobertos no século 

passado. Foi muito utilizado na década de 40 de 

maneira quase similar ao que vemos hoje nas ruas 

com o fumacê. Todos já viram o fumacê. Percebemos 

que há setenta anos o DDT era utilizado em praias, 

nas ruas e diretamente sobre as pessoas para matar 

piolhos. Era a quinta maravilha do mundo na época.  

É o que se observa naquela charge do slide: DDT é 

bom para todo mundo, para o alimento, para o 

animal, para a pessoa, para o cachorro, para tudo! 

 Aquele balãozinho traz uma informação 

muito importante. O conhecimento de hoje não é o 

mesmo de amanhã. O que se sabia em 1940 é que o 

DDT era a quinta maravilha do mundo. O que se sabe 

hoje é que ele causa câncer, comprovadamente. Foi 

banido já de todo o mundo e não pode mais ser 

utilizado.  

 Faço esta pergunta: hoje, utilizamos uma 

série de substâncias na agricultura. Consumimos os 

resíduos dela no alimento. O conhecimento de hoje 

certamente não é o de amanhã. Será que amanhã as 

substâncias que comemos hoje também serão, 

comprovadamente, cancerígenas? Fica uma pergunta 

para os senhores pensarem.  

Como os agrotóxicos podem chegar até nós? 

Através da aplicação nas produções, em grande 
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escala, na pulverização, por meio de aviação agrícola; 

mecanizada por meio de equipamentos; e por meio de 

aplicação manual. Destacamos nesta a proteção 

correta de pés, mãos, pescoço e olhos. Não parece 

que essa pessoa trabalha com alimentos. É esquisito. 

Enfim, ele está se protegendo de uma intoxicação 

aguda no campo. Pelo menos, ele está fazendo a parte 

dele de se proteger. Não está nos protegendo, mas 

está se protegendo. 

Essa seria uma aplicação manual também, 

mas com outro sistema de pulverização. Notem que 

os olhos e as mãos estão expostos. Esse indivíduo 

está se intoxicando. As substâncias são absorvidas 

por todas as vias: aéreas e cutâneas. Esse indivíduo 

está se contaminando também.  

Há também a utilização manual sem proteção 

nenhuma, feita pela maioria dos pequenos 

agricultores. As mãos, os pés, o rosto e muita área 

superficial de pele estão sendo expostos. 

Inevitavelmente, essa nuvem chegará até sua pele e 

será absorvida. Este é dos casos graves de saúde 

pública que temos no Brasil, e que não é exclusivo do 

Espírito Santo, de muita intoxicação no campo. No 

estado são cerca de setecentas pessoas intoxicadas 

por ano. Em média, três pessoas dão entrada no 

Toxcen, intoxicadas por agrotóxicos. Mostrarei esses 

dados mais adiante.  

A toxicologia, que acontece tanto no campo 

quanto no consumo do alimento, é dividida em dois 

segmentos. A primeira é a toxicologia aguda ou 

intoxicação aguda. Essa ocorre principalmente no 

campo, com exposição de maiores quantidades, 

acidentalmente ingerindo o produto, ou 

intencionalmente ingerindo o produto. São 

quantidades muito elevadas, em que temos um 

grande consumo em pequeno intervalo de tempo. Isso 

vai trazer uma intoxicação aguda.  

Entre os agrotóxicos, os principais fungicidas 

e herbicidas utilizados em alimentos na agricultura, 

isso a nível mundial, são organofosforados e 

carbamatos. Desses, noventa e nove por cento são 

inibidores de uma enzima, no vegetal, chamada 

acetilcolinesterase, que também, no nosso organismo, 

é responsável por transferir a informação no nosso 

sistema nervoso. O que é que acontece? Conforme a 

dose, a pessoa vai ter desde uma dor de cabeça, a 

tremores, espasmos, desmaios, convulsão, coma, e 

pode até vir à morte. Aumentando a dose temos, 

naquela sequência, aqueles sintomas observados.  

Para ilustrar melhor, imaginem o sistema 

nervoso. Temos um neurônio transmitindo 

informação para o outro, e essa informação é 

transferida por meio da acetilcolina. Existe uma 

enzima chamada acetilcolinesterase que degrada a 

acetilcolina. Se essa acetilcolinesterase for inibida, 

ocorre um acúmulo de neurotransmissor na fenda e a 

pessoa começa a ter tremores, choques, espasmos e 

pode entrar em coma, dependendo da dose. O 

agrotóxico atua inibindo aquela enzima e causa todo 

um transtorno neurotóxico para a pessoa. 

Outra classe já menos utilizada são os 

organoclorados - que estão extintos, apesar de ainda 

haver contrabando e entrada clandestina no país - e os 

piretróides, que são permitidos ainda. Eles também 

são neurotóxicos e também causam paralisia, dores 

de cabeça, vômitos, os mesmos sintomas; só que 

nesse caso eles inibem a alteração do fluxo de sódio 

nos neurônios desregulando totalmente a atividade 

neuronal. A pessoa entra também em coma e, 

dependendo da dose, pode morrer em poucos 

minutos, se não for tratada. 

Outro tipo de intoxicação é a crônica. E 

agora, falamos de baixas doses por um longo período 

de consumo, que seriam os resíduos presentes nos 

alimentos.  

Existem diversos trabalhos que comprovam 

que os agrotóxicos causam câncer, efeitos adversos 

no sistema reprodutivo, depressão e ainda 

mutagênicos, ou seja, causam malformações e 

problemas de mutação. Todos abordados na televisão 

e já comprovados cientificamente em trabalhos 

internacionais. São trabalhos realizados em animais, 

logicamente não são em humanos, comprovando o 

efeito crônico em coelhos, em cachorros e em ratos. 

Não é só a intoxicação no campo, temos também o 

efeito crônico consumindo ao longo dos anos. 

E agora, chega uma novidade também, outro 

problema dos agrotóxicos: pessoas com doenças 

fúngicas. Asperigilose, por exemplo, que é um fungo 

que causa muita doença. Pessoas chegando para 

serem tratadas com Asperigilose, cujo tratamento 

convencional não funciona, porque os fungos estão 

resistentes sem nunca o paciente ter tomado um 

antifúngico. Como explicamos isso? Como que uma 

bactéria, um fungo pode estar resistente numa pessoa 

se ela nunca tomou um antibiótico, por exemplo, 

específico para fungo? Então, encontramos o quê? 

Que os agrotóxicos estão causando resistência 

cruzada aos medicamentos. Como funciona isso?  

Os agrotóxicos utilizados no campo, 

especificamente uma classe antifúngica, chamada 

triazóis, tem uma estrutura química praticamente 

idêntica aos triazóis utilizados na clínica para tratar 

as doenças. Então, percebemos pela estrutura dos 

clínicos: Voriconazol, Fluconazol. Todo mundo já 

ouviu falar em Fluconazol. Olhem a estrutura deles. 

São praticamente idênticos às estruturas dos 

agrícolas. O que é que acontece? O uso extensivo de 

triazóis na agricultura faz com que os fungos 

ambientais, que ali se encontram, acabem 

desenvolvendo maneiras de adquirir resistência a 

esses fungicidas do campo. Quando eles infectam o 

paciente, essa bactéria já está resistente 

automaticamente, ou seja, uma resistência cruzada 

aos antifúngicos clínicos o que dificulta tratar o 

paciente. São dados novos, relevantes.  

 Mais tecnicamente falando, um azol clínico e 

um azol agrícola têm o mesmo encaixe com uma 

enzima, provando que a resistência pode ser 

transmitida. O slide que está sendo mostrado agora 
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mostra trabalhos científicos recentes, de 2013 e de 

2014, trabalhos de revistas internacionais provando o 

quê? É uma pena que não tenho um laser para 

mostrar, mas tentarei mostrar a vocês. São fungos. Na 

primeira linha circulada, são concentrações 

inibitórias, ou seja, concentrações que matam o 

fungo. Na primeira linha, percebemos 0,5, o que 

significa que tempo zero, ou seja, um fungo que 

nunca foi exposto ao fungicida. 0,5 miligramas mata 

o fungo. Quando descemos as linhas, na segunda 

coluna: dez, trinta, sessenta, noventa dias expondo o 

fungo à presença do fungicida agrícola. Olhem o que 

acontece: a resistência vai aumentando. Onde 

precisava 0,5 para matar o fungo agora precisa de 

dezesseis miligramas. Isso dá mais de cem vezes. Ou 

seja, para tratar uma pessoa tem que se usar muito 

mais antifúngico. O fungo adquire resistência 

cruzada. Isso se transporta para todos os fungos 

pesquisados. A expressão genética do fungo se 

modifica, ou seja, ele está produzindo alguma coisa. 

Deve estar produzindo novas enzimas para ficar 

resistente.  

 Este outro slide mostra mais trabalhos 

internacionais: Desenvolvimento de resistência 

cruzada por Aspergillus fumigatus a azóis clínicos 

após exposição a Prochloraz, um triazólico agrícola. 

Mesma coisa: percebemos um aumento de 0,1 para 

trinta e dois, são trezentas vezes mais resistente. 

 Se algum paciente for contaminado com um 

fungo resistente desses, terá sérios problemas a serem 

tratados. Já ouviram, na televisão, falarem de 

superbactérias, que infectam os hospitais? Os 

hospitais têm muito antibiótico, elas convivem no 

meio hospitalar e são mais resistentes. Agora, ouvirão 

falar, daqui para frente, de superfungos também. Os 

fungos começarão a vir com muita resistência, 

trazendo mais problemas à saúde pública. Isso se 

reflete a todos os fungos estudados e a todos os 

agrotóxicos.  

 Falando um pouco de mídia. Foi falado 

também, no vídeo, que o Brasil é o maior consumidor 

de agrotóxicos. Já há alguns anos, o Brasil é o maior 

consumidor de agrotóxicos per capita do mundo. A 

importação, a compra de agrotóxicos, aumentou 

cento e noventa por cento nos últimos dois anos. 

Além de ser o maior usuário, quer continuar sendo o 

maior usuário. 

 Encontramos facilmente em diversas mídias. 

É só digitar agrotóxicos no Google. Fiz rapidamente: 

Entenda por que o Brasil é o maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo; Brasil lidera o ranking de 

agrotóxicos no mundo; O “alarmante” uso de 

agrotóxicos no Brasil atinge 70% dos alimentos. 

Manchetes do El País, jornal espanhol com sede no 

Brasil.  

 Imaginem tomar um galão de cinco litros de 

veneno a cada ano! É o que os brasileiros consomem 

de agrotóxicos anualmente, segundo o Inca, um dos 

institutos de câncer mais renomados no mundo. 

Comendo um pouquinho, um pouquinho, um 

pouquinho em cada refeição, o estudo deles mostra 

que um galão de cinco litros por ano é o que cada 

brasileiro consome. Isso não é pouco!  

 Continuando com mídias - Agrotóxicos 

matam mil pessoas no estado todo ano e governo 

finge não saber; Agrotóxico deixa rastro de 

intoxicações e mortes; A cada ano oitocentos 

capixabas sofrem algum tipo de contaminação; 

Rastro de morte e contaminação por agrotóxicos; 

Seis mil capixabas em dez anos foram intoxicados; 

Uma pessoa tenta se matar por dia usando 

agrotóxicos. Dados de 2012: quatrocentas pessoas. 

Relatos de agrotóxicos. E, por fim, a cadeia produtiva 

termina no consumidor. Alimentos chegam 

contaminados à mesa. Setenta por cento dos 

alimentos foram reprovados, segundo relatório de 

2011 da Anvisa, o último liberado.  

 Também temos feito o nosso papel. As 

nossas pesquisas na UVV mostram café, tomate, 

pepino contaminados. Fizemos uma matéria 

exclusiva com o Profissão Repórter em que 

analisamos alimentos exclusivamente para ele. 

Encontramos também contaminação. A matéria de 

03/11/2015 está disponível. Basta entrar no site do 

programa para assistir à matéria na integra. Uma 

reportagem muito boa. 

 Trabalhos nossos publicados no mundo: 

Foodcames, da Inglaterra, mostrando café 

contaminado. Esse outro aplicado no Brasil: Banana, 

pimentão, mamão e tomate, inclusive o tomate 

orgânico. De uma amostragem grande que fizemos 

do tomate orgânico, uma amostra apresentou 

agrotóxicos. Um pouco preocupante também.  

 Queria aproveitar e agradecer à Cnpq e à 

Faps, agências que fomentam nossas pesquisas. Sem 

elas, não poderíamos fazer esses trabalhos de 

pesquisa. 

 Dados públicos do Espírito Santo. Basta 

entrar no site do Toxen, Centro de Atendimento 

Toxicológico do Espírito Santo. Dados do ano 

passado (2015):  

 Número de intoxicações no Espírito Santo: 

Agrotóxicos uso agrícola: setecentos e setenta e um 

casos de intoxicação somente no ano passado. Uso 

doméstico: trinta e cinco casos. Quando separamos 

por local do estado, percebemos, desses setecentos e 

setenta e um casos, uso agrícola, segundo linha, 

tabela de baixo, no Norte e no Sul, cento e trinta, 

cento e trinta e três, e, para minha surpresa, região 

metropolitana, trezentos e oitenta e oito. Mais de 

cinquenta por cento das intoxicações de uso agrícola 

no Espírito Santo acontecem na região metropolitana. 

Talvez pela facilidade de reportar isso no centro. Será 

que no Sul, Norte e região central há uma dificuldade 

maior de reportar? Talvez esses números sejam 

maiores ainda, devido à falta de a pessoa ir até o 

atendimento.  

Quando seccionamos isso por utilização, 

percebemos, na primeira linha do slide que está sendo 

mostrado, uso agrícola, duzentos e setenta e seis 
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acidentais, trinta e nove ambientais, setenta e nove 

ocupacionais e trezentos e cinquenta casos por 

tentativa de suicídio no campo. O suicídio está 

relacionado também à depressão e aos casos de 

agrotóxicos. Quando separamos por masculino e 

feminino, percebemos uma tendência um pouco 

maior para homens do que para mulheres: duzentos e 

oitenta versus quatrocentos e noventa e um. São 

dados que considero um pouco alarmantes. Em um 

ano, setecentas pessoas deram entrada no Toxen, fora 

as pessoas que não reportaram sua intoxicação. 

 Esse artigo de 1991, da The Lancet, uma das 

revistas mais importantes do mundo, já mostra que 

existem efeitos crônicos no sistema nervoso central 

após uma intoxicação aguda. Mesmo a pessoa tendo 

uma vez a intoxicação aguda, sofrerá ainda, ao longo 

dos anos, efeitos crônicos em função dessa 

intoxicação aguda que sentiu. 

 Já vimos o que são os agrotóxicos, como 

chegam aos alimentos, como exercem sua ação 

toxicológica. Vimos também alguns dados no estado. 

O que o Brasil faz para monitorar esses agrotóxicos 

nos alimentos? O Brasil tem dois programas 

nacionais de monitoramento de agrotóxicos. Um 

deles é o PNCRC, Plano Nacional de Controle de 

Resíduos e Contaminantes, coordenado pelo 

Ministério da Agricultura. Funciona coletando 

amostras em diversos locais do país, mas focado em 

culturas, em especialidades de estado. O segundo é o 

Para, Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos. Esse é coordenado pela 

Anvisa. Esse programa é um pouco maior do que o 

PNCRC. Funciona desde 2001, com objetivo de 

avaliar continuamente o resíduo de agrotóxicos. No 

site da Anvisa, consegue-se encontrar uma página 

com todos os relatórios. É público. Encontramos 

relatórios de 2001 a 2011/2012. Os relatórios de 

2013, 2014 e 2015 estão atrasados, já mandei e-mail 

perguntando, mas eles não liberaram esses resultados 

ainda. Não entendemos por que.  

 Quando abrimos um relatório, encontramos 

tabelas como essa, por exemplo, onde encontramos 

os estados brasileiros. Na primeira coluna, por 

exemplo, Acre, Alagoas, Amazonas e os alimentos 

que foram analisados. Todos eles têm dois 

quadradinhos. Um tem a letra i de insatisfatório e o 

outro tem a letra a de amostragem e quantas amostras 

foram coletadas.  

 Então, se observarmos o Estado do Espírito 

Santo, ele tem poucas cores verdes, que significam 

que o alimento estava satisfatório. Por exemplo, se 

olharmos o Espírito Santo, a primeira linha, a alface, 

quatro amostras contaminadas de seis coletadas. Ou 

seja, de seis avaliadas, quatro estavam irregulares. Se 

formos olhando para baixo, o número não é tão bom 

assim. O último, a uva, de nove amostras coletadas, 

quatro estavam irregulares; de seis tomates, um 

estava irregular; de oito pimentões, cinco estavam 

irregulares. 

 Se olharmos a tabela como um todo, em nível 

Brasil, não está muito verde. O ideal é que ela 

estivesse toda verdinha. Mas, vemos um colorido, 

infelizmente. Saliento que o número de amostras é 

muito pequeno. Se formos considerar para um ano 

inteiro, coletar seis pés de alface para analisar, acho 

um pouco reduzido a quantidade de amostras. Ela não 

representa fielmente o que está acontecendo. O 

resultado pode ser melhor que esse. Se se coletasse 

mais amostras, talvez menos fosse contaminado. 

Mas, também pode ser pior. Há os dois lados da 

moeda. Acho, sim, que a quantidade é muito 

insatisfatória, muito pequena. 

 Olhem o panorama da alface em 2012 no 

Brasil inteiro. No Acre, de dez alfaces coletadas, 

nove estavam irregulares; no Amazonas, de oito, oito 

estavam irregulares. E a linha da alface têm 

pouquíssimos verdes, em Goiânia e Pernambuco. O 

resto da alface está contaminado no Brasil.  

 Enfim, separei alguns alimentos que a 

televisão mostrou quase a mesma coisa. Em primeiro 

lugar, o pimentão. Fiz um compilado de todas as 

publicações do ministério. Podem ver o pimentão em 

primeiro lugar, o morango em segundo lugar, a uva 

em terceiro, a cenoura em quarto, a alface em quinto, 

o tomate em sexto. São alimentos que estão em nossa 

mesa todos os dias e acredito que na mesa de cada 

um de vocês.  

 Se fizermos uma conta rápida, ficamos um 

pouco assustados. O acefato é um organofosforado 

muito utilizado em frutas e verduras. A ingestão 

diária aceitável é 0,0012 mg/kg, ou seja, uma pessoa 

de 70 quilos pode consumir, no máximo, segundo a 

OMS, 0,084. Acima disso, causa toxicidade. O LMR 

publicado na Anvisa, é 0.5 mg/kg, ou seja, tendo 0,5 

mg em um quilo de melão, o alimento está regular. 

Um quilo pode ter 0,5 mg. Duzentos gramas são duas 

fatias de melão. Duas fatias de melão podem conter 

0,1 mg de acefato. E o melão estaria satisfatório, não 

estaria contaminado. 0,1 mg não é maior que 0,084? 

Então, consumindo duas fatias de melão 

regularmente, podemos estar consumindo mais que a 

OMS recomenda como toxicologia. E se quisermos 

mais uma fatia de melão à tarde? Se quisermos 

ajuntar com outro alimento, um morango ou uma 

alface? O somatório de todos eles ninguém avalia. Só 

avaliam esse alimento isolado. Mas com fruta de 

manhã, salada ao meio-dia, fruta à tarde de novo, 

como fica o somatório?  

 Aí estão os cinco galões de agrotóxico que 

cada um consome por ano. Há trinta anos, já se sabia 

que o acefato era neurotóxico, mesmo em 

concentrações baixas, low level, baixas 

concentrações; é neurotóxico. Há trinta anos, já se 

sabia disso. Experimento em ratos.  

 Para analisar os agrotóxicos, precisa-se de 

equipamentos precisos e metodologias exatas, porque 

são em baixíssimas concentrações. Geralmente, 

cromatógrafos são utilizados por atenderem a esses 

requisitos. No estado, uma deficiência que 

percebemos - eu, como atuante na área -, é que não 
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existe nenhum laboratório, nem privado nem 

estadual, que seja acreditado pelo Inmetro e 

credenciado pelo Ministério da Agricultura. Não há 

um laboratório oficial que possa fazer análises para 

atender a cadeia de produção de alimentos e a cadeia 

de produção orgânica e que possa ser um facilitador 

de credenciamento de novos produtores orgânicos. 

Essa lacuna no Espírito Santo tem prejudicado um 

pouco, a meu ver, o crescimento do setor do 

agronegócio. Seria importante uma ação pública, 

talvez, no sentido de alavancar esse setor de 

agronegócio que é tão importante para o Espírito 

Santo.  

 Estes são os resultados recentes de uma 

dissertação de mestrado de uma aluna minha, 

defendida mês passado. Os dados não estão 

publicados ainda, esta apresentação seria inédita. 

Esse trabalho foi realizado com o financiamento da 

Fapes. É importante mencionar, agradecemos à Fapes 

por isso.  

 Foram coletados dez alimentos, divididos em 

três categorias: pimentão, abobrinha, alface, pepino, 

tomate, mamão; alto teor de gordura: berinjela; e 

pigmentados: couve, morango e uva. Foram 

analisados dez alimentos, coletado um quilograma de 

cada alimento, a cada quinze dias, por doze meses. 

Avaliamos um número grande de amostras, durante 

um ano todo.  

 O que percebemos de todas as amostras 

analisadas? Foram mais de trezentas amostras 

analisadas: sessenta e sete por cento apresentavam 

um agrotóxico pelo menos. Chamamos de resultado 

positivo, ou seja, quase setenta por cento tinha o 

resíduo de agrotóxico. Desses, cinquenta e cinco 

estavam irregulares, ou seja, metade de tudo que 

analisamos estava irregular, o que significa 

agrotóxico não permitido para a cultura ou permitido 

acima dos níveis.  

 Trouxe apenas três meses das amostras, 

porque não tive tanto tempo e também a apresentação 

ficaria muito grande. São dados de janeiro a março: 

abobrinha, morango e uva estavam regulares - em 

azul são as amostras regulares; cem por cento 

regulares. Apresentaram agrotóxicos, mas abaixo do 

nível permitido e não apresentaram agrotóxicos 

proibidos para a cultura; alface, couve, pimentão e 

tomate, o número de amostras irregulares é maior que 

o número de amostras regulares. A probabilidade de 

levar para casa uma amostra irregular de alface, 

couve, pimentão e tomate é maior do que se você 

levar uma amostra regular para casa.  

 No próximo slide tem uma tabela com alguns 

valores: verdes são os valores regulares, agrotóxicos 

permitidos para a cultura e abaixo do valor. Se 

olharmos a alface, apresentou dois agrotóxicos, um 

em fevereiro e um em março, que não poderiam estar 

ali, são proibidos; a couve apresentou agrotóxicos em 

níveis alarmantes, por isso estão em vermelho; no 

mamão foram encontrados quatro agrotóxicos 

diferentes, dois proibidos e dois permitidos; no 

morango, três agrotóxicos permitidos abaixo do 

nível. Então está regular. No pimentão, dois 

proibidos. E no tomate, dois proibidos. O tomate tem 

um agravante porque é permitido, mas foi encontrado 

dez vezes acima do permitido. É uma quantidade dez 

vezes além do que poderia ser encontrado.  

 Gostaria de salientar um dos nossos 

principais resultados, o mais impactante. Na amostra 

de couve foi encontrado um agrotóxico chamado 

Profenofós, um organofosforado, proibido para a 

couve, por isso marcamos com um x. Já não poderia 

estar na couve, está irregular, mas foram encontrados 

em janeiro três mil trezentos e sessenta microgramas 

por quilo, e em março, mil cento e noventa 

microgramas por quilo. Não posso comparar, porque 

não tem legislação Profenofós para couve.  Mas tem 

para o repolho, no qual é permitido usar profenofós e 

o limite máximo é de cinquenta microgramas. O 

repolho é muito parecido com a couve, a maneira de 

consumo, o cultivo. E o que a gente encontrou? 

Sessenta vezes acima do permitido para o repolho. 

Todo mundo gosta de uma salada de couve, aprendi a 

comer muita no Espírito Santo, mas com temperinho 

extra, não. Esse temperinho extra a gente tem que 

eliminar. 

 Nossos dados mostram indiscutivelmente a 

presença de profenofós, cromatograma mostrando a 

altura do sinal da análise - até a gente ficou assustado 

com esse sinal analítico - mostrando a eficiência do 

método. O profenofós é um organofosforado de 

classe II, altamente tóxico e é um inibidor da 

acetilcolinesterase, que resulta em danos 

neurotóxicos. 

 Há trabalhos futuros que a gente vai 

desenvolver na UVV, por exemplo: os agrotóxicos 

que são aplicados no campo e não são encontrados no 

alimento, vão para onde? Não desaparecem. Muito 

provavelmente são degradados no campo, sol, 

fungos, podem metabolizar e quebrar a molécula em 

duas, chamadas metabólitos. Esses metabólitos não 

são monitorados, só o agrotóxico. Será que os 

metabólitos permanecem no alimento? Será que 

também são tóxicos? É um estudo de quatro anos que 

começou com uma tese de doutorado de minha aluna 

Thais Souza Vargas, que vai acompanhar esses 

metabólitos durante quatro anos nos alimentos, 

também financiada pela Fapes. 

Outro trabalho é o da aluna Leandra Martins 

que vai investigar a resistência cruzada de 

Aspergillus fumigatus com Aspergillus niger, 

isolados de amostras de amendoim e café do Estado e 

de outras cepas doadas pela USP, por Minas Gerais, 

enfim, para ver se vai ficar resistente também. 

Queria aproveitar e divulgar, para quem tem 

interesse, o curso de mestrado e doutorado, as 

inscrições estão abertas na UVV feitas pelo site, em 

novembro. 

Para finalizar, trouxe um trabalho publicado 

recentemente que envolve alimentação convencional 

e orgânica, feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental 
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da Suécia. Olha que interessante: uma família, pai, 

mãe e três filhos - duas meninas e um menino de três 

anos - consumindo alimentos normais, de cultivo 

convencional, tiveram a urina coletada pelo instituto 

durante uma semana. Analisou-se a urina dessa 

família. Depois, a família foi convidada a consumir 

alimentos orgânicos, cem por cento orgânicos durante 

uma semana, tanto carnes, peixes, ovos, frutas, 

hortaliças. Na terceira semana, depois de uma semana 

consumindo orgânicos, a urina começou a ser 

monitorada novamente. 

Olhem os resultados, que interessantes: o pai, 

na primeira semana, tinha presença de diversos 

agrotóxicos na urina e, depois de uma semana, a 

presença de alguns ainda; na mãe, primeira semana: 

presença de vários agrotóxicos, depois uma 

diminuição; menina, praticamente zerou com 

alimentação orgânica, e olha a quantidade de 

agrotóxicos presentes na urina; a segunda menina, a 

mesma coisa; menininho de três anos, com altos 

índices de clorpirifós na urina e após alimentação 

orgânica, esse resíduo desapareceu. 

Para concluir, se a gente quer ter uma 

alimentação saudável, tem que começar olhando para 

nós mesmos. A qualidade de vida é um somatório de 

fatores dos quais a alimentação é o que vem em 

primeiro lugar. Obrigado a todos. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Obrigado, doutor Rodrigo, 

obrigado à UVV que está lá fazendo esse trabalho 

importante.   

Um dia, conversando com uma pessoa, eu 

disse que se o rapaz vai a uma festa, bebe, sobe à 

moto e passa perto de um policial, ele está sem 

capacete, com o capacete no braço; o policial aborda 

e fala com ele sobre a importância do capacete e de 

não beber, mas, se ele ao sair dali, depois que estiver 

distante do policial, tirar novamente o capacete da 

cabeça porque o policial não está vendo e colocar no 

braço e, logo a seguir, ele bater numa árvore e for 

para uma cadeira de rodas, então, quem ficou 

prejudicado? O policial que chamou a atenção ou 

aquele jovem que não observou a orientação do 

policial? Foi a família do policial que se prejudicou 

ou a família daquele jovem? A orientação você está 

trazendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. 

 Obrigado, que você possa continuar fazendo 

esse trabalho de orientação às nossas pessoas. 

 

 O SR. PROFESSOR RODRIGO 

SCHERER - Mais uma vez, obrigado, Deputado 

Padre Honório, pelo convite. Estamos sempre à 

disposição. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Agradecemos aqui também a 

presença da Associação de Orgânicos de Nova 

Venécia. Obrigado. Uma salva de palmas aí para a 

turma de Nova Venécia. Agradecemos também a 

presença de Gilmar Gusmão Dadalto, coordenador 

técnico do Centro de Desenvolvimento do 

Agronegócio - Cedagro. Obrigado, Gilmar. Uma 

salva de palmas para ele. Também ao engenheiro 

agrônomo José Adilson de Oliveira, diretor da 

Federação de Engenheiros Agrônomos do Brasil. 

Também muito obrigado pela presença; Geraldo 

Ferreguetti, presidente da Associação 

Espiritossantense de Engenheiros Agrônomos. 

Geraldo, obrigado.  

Lembramos aqui, mais uma vez, que temos 

realizado vários eventos. A intenção desses eventos é 

dar a oportunidade a todas as pessoas de conhecerem 

um pouquinho mais e terem um pouco mais de 

informação e, ao mesmo tempo, mudar seus hábitos, 

tanto na agricultura quanto na alimentação. Em 

dezembro agora teremos mais um seminário com 

agricultores orgânicos lá em Mantenópolis, está ali a 

Sônia, nossa parceira, fica de pé aí, Sônia, agente do 

Banco do Nordeste. Ela é uma das coordenadoras do 

seminário, esse seminário tem números limitados. 

Está ali a Joelma que assessora o Deputado Givaldo 

Vieira, que está nessa coordenação. E aqueles 

agricultores  que quiserem participar desse seminário, 

informo que será em Mantenópolis em dezembro. 

Está ali o Demetrius, aquele cabeludinho que está lá 

no canto, que participa da coordenação. É o 

contraditório. Do lado de cá está o Abel que é 

carequinha e do lado de lá é o cabeludo, Demetrius, 

já ficaram um em uma ponta e o outro na outra. 

Então, essa turma aí que coordena esse seminário, e 

dizemos mais uma vez, que aqueles que quiserem 

participar, é só procurar.  

Lembro também que em Colatina temos a 

escola de agroecologia, um trabalho maravilhoso que 

tem sido realizado lá todos os meses.  

Convidamos agora para fazer uso da palavra 

o professor do Ifes, professor Lusinério Prezotti. Por 

favor, mais uma vez muito obrigado, professor, que 

estará aqui conosco nos ajudando.  

Lembrando que teremos, ainda este ano, 

alguns eventos nesta Casa e o próximo será uma 

audiência pública que será aberta para o debate, para 

o contraditório e sempre trabalharemos aprofundando 

essa questão na Assembleia Legislativa. Obrigado, 

professor. 

 

O SR. LUSINÉRIO PREZOTTI - (Sem 

revisão do orador) - Boa-tarde a todos e a todas! Em 

primeiro lugar, queria agradecer em nome do 

Instituto Federal e do Núcleo de Estudos em 

Agroecologia, que coordeno no campus Santa Teresa, 

o convite para fazer parte desta sessão especial; e um 

agradecimento especial para o Senhor Deputado 

Padre Honório, em nome de quem cumprimento toda 

a Mesa e todos os presentes. 

 O meu objetivo nesta tarde é trazer algumas 

reflexões sobre os impactos do uso de agrotóxicos no 

Espírito Santo. O professor Rodrigo já apresentou 

alguns dados, alguns desses, talvez, acabemos 
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sobrepondo, mas sempre tem uma ênfase um 

pouquinho diferente. 

Seguiremos com a nossa apresentação 

começando, também, com uma definição - o Rodrigo 

apresentou uma, e estou trazendo a definição que está 

Lei n.º 7.802, que é a Lei dos Agrotóxicos, de 1989. 

Ela diz que os agrotóxicos: 

 

[...] são os produtos e os agentes de 

processos físicos, químicos ou 

biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de 

produtos agrícolas, nas pastagens, 

na proteção de florestas, nativas ou 

implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes 

urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição 

da flora ou da fauna, a fim de 

preservá-las da ação danosa de seres 

vivos considerados nocivos. 

  

É bem extenso, não é? Apenas chamar a 

atenção, rapidamente, para que o conceito é 

abrangente: fala de processos físicos, químicos e 

biológicos que têm por finalidade preservar a flora e 

a fauna. O que temos visto, infelizmente, quando 

falamos de agrotóxicos, é uma ênfase nos processos 

químicos com o objetivo não exatamente de alterar, 

mas, muitas vezes, de eliminar organismos vivos na 

tentativa de preservar a flora e a fauna. 

Posteriormente vamos abordar a respeito disso.  

 Esses seres vivos, considerados nocivos, são 

denominados de pragas. Qual o conceito de praga na 

agricultura? Se pegarmos a definição da FAO e 

também a definição que é utilizada pelo Ministério da 

Agricultura na área de defesa vegetal: qualquer forma 

de vida vegetal ou animal, ou qualquer agente 

patogênico daninho ou potencialmente daninho para 

os vegetais ou produtos vegetais. 

Isso significa que o termo praga é 

generalizado: pode ser considerado para uma planta 

espontânea que aparece no meio do seu cultivo, para 

um fungo, para uma bactéria ou para algum 

organismo patogênico, insetos e outros organismos. 

Então, o termo praga, nesse termo mais abrangente, é 

o que vou utilizar na nossa apresentação. 

 A imagem no slide tenta mostrar que em um 

ambiente natural não existe praga. Praga, na verdade, 

é um conceito humano, é um conceito econômico. 

Pragas são organismos que vão interferir no meu 

objetivo de lucro. Interferiu no meu lucro, interferiu 

no meu objetivo final de comercialização, pensando 

em termos agronômicos, é considerada uma praga.  

 Na natureza não temos isso, porque temos 

ambientes complexos. Ambiente complexo é aquele 

onde temos variabilidade vegetal e, 

consequentemente, variabilidade animal. E eles, entre 

si, se controlam. Então, temos verdadeiras teias 

alimentares que garantem esse equilíbrio. 

 A partir do momento em que interfiro em 

algum elo dessas cadeias ou dessas teias, estou 

causando um desequilíbrio que, às vezes, foge 

totalmente ao meu controle. Muitas vezes não temos 

como estimar ou imaginar a extensão disso.  

 Por que estou chamando atenção em relação 

a essa teia? Porque o que temos feito na agricultura 

tradicional chama-se simplificação de ambientes. 

Tiramos plantas consideradas invasoras, eliminamos 

organismos considerados nocivos e acabamos criando 

ambientes simplificados que favorecem para aqueles 

organismos ou indivíduos que têm mais habilidade de 

adaptação se perpetuarem e crescerem em número. 

Aí, sim, não há dúvida de que teremos praga. Não 

precisa estudar, não precisa ser doutor para olhar o 

ambiente simplificado, com ausência de matéria 

orgânica, baixa diversidade vegetal e imaginar que 

não teremos problema de praga num ambiente desse 

ou numa monocultura de cana de açúcar ou numa 

monocultura de café ou numa monocultura de 

eucalipto.  

Então, quando falamos em utilizar 

agrotóxicos para proteger fauna e flora, eliminando 

indivíduos, é complicado garantir equilíbrio. Temos 

que pensar em alternativos que gerem o equilíbrio 

que é natural.  

Se pensarmos em nível de Espírito Santo, 

bioma mata Atlântica, onde temos uma diversidade 

das maiores do mundo em termos vegetais, só na 

reserva Santa Lúcia, em um hectare em Santa Teresa, 

são mais de quatrocentas espécies arbóreas, sem 

contar várias outras espécies vegetais que convivem 

com essas espécies arbóreas.  

Então, eliminar esta característica de bioma e 

pensar que não vai ter uma consequência, não tem 

razão de ser. Em situações daquela natureza, de 

ambientes simplificados, não tem como não fazer uso 

de agrotóxico. Acaba sendo a única ferramenta 

eficiente para aquela situação.  

Chamo para uma primeira reflexão: são 

agrotóxicos ou defensivos? Vemos isso no meio 

agronômico, pelo menos na academia, como uma 

polêmica, às vezes muito grande. Alguns defendem 

que não é agrotóxico, que é defensivo. Existem 

razões em relação a isso, claro. Agrotóxico lembra 

veneno. Defensivo lembra remédio. É muito mais 

bonito falar de um remédio para curar o problema da 

sua planta do que um veneno para matar a praga que 

está na sua planta. Em termos de marketing, sem 

dúvida, agrotóxico não é muito desejável, mas não há 

como negar que é veneno. Existe uma caveirinha em 

todos os produtos. Está escrito: cuidado, veneno. Há 

uma recomendação também de que, quando se vão 

armazenar esses produtos, sejam colocados em local 

bem protegido e seja avisado de que ali contém 

veneno.  

Então, seguindo o que a lei determina, 

denominamos de agrotóxicos. É o que a lei 

determina. Se entrarmos em sites de empresas 
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produtoras de agrotóxico e de outros segmentos, 

inclusive do governo que editou a lei, às vezes usam 

o termo defensivo, mas na verdade, por lei, o termo 

correto é agrotóxico, ainda. Vamos ver que existe um 

projeto de lei querendo mudar isso.  

O Rodrigo já falou sobre as classes 

toxicológicas, mas é importante chamarmos a 

atenção, porque há ainda uma confusão muito grande, 

em termos de uso, de pessoas que acham que 

produtos extremamente tóxicos ou altamente tóxicos 

têm mais eficiência no controle de pragas. Associa-se 

a cor da tarja à eficiência do produto, quando na 

verdade isso não tem relação nenhuma. A cor da tarja 

é só um aviso para dizer o risco que você corre de 

morrer usando esse produto. Ele não tem nenhuma 

relação com eficiência. Vemos muitos agricultores 

fazendo uso de produtos com preferência por faixas 

vermelhas e faixas amarelas, achando que esses têm 

mais eficiência. Tem mais eficiência sim. Pra quem 

vai recomendar diz que é garantido. Se eu 

recomendar esse, geralmente são de amplo espectro, 

como se você fosse matar um mosquito com uma 

granada. Com certeza você conseguirá, mas fará um 

estrago em volta porque matará muito mais coisas 

junto. 

 Então, são produtos que, em minha opinião, 

deveria ser repensado a liberação de uso para o 

mercado. Por que temos que conviver com produtos 

extremamente tóxicos e altamente tóxicos ainda nas 

nossas lavouras e com facilidade, às vezes, de acesso 

- como o Rodrigo mostrou - por algumas pessoas 

que, infelizmente, não são preparadas para lidar com 

os produtos de extrema toxicidade como esses? 

 Outra questão é que também existe uma 

classe chamada de Classe de Periculosidade 

Ambiental. Isso tudo está no rótulo do produto e é 

importante chamar a atenção para isso. Tem muita 

gente que confunde e acha que se usar um faixa verde 

estará protegendo mais o ambiente. Também não tem 

relação nenhuma o fato de usar faixa verde, 

vermelha, amarela. O faixa verde pode ser altamente 

perigoso para o meio ambiente. Não existe essa 

relação e é bom que isso fique bem claro. Isso aí em 

relação ao possível dano que esse agrotóxico pode 

causar ao meio ambiente ou a organismos, fora ou ao 

ser humano. 

 Existem riscos que são associados ao uso de 

agrotóxicos. Por mais que se tente, não se consegue 

eliminá-los. No slide coloquei alguns. Morte de 

polinizadores e organismos não-alvo, pois não 

acertamos o alvo sempre. Acabamos usando produtos 

que eliminam outros organismos que não eram do 

meu interesse. É difícil conseguir eliminar esse risco. 

Aparecimento de novas pragas em função de eliminar 

os inimigos naturais daquela praga. Isso acontece. 

Resistência das pragas aos agrotóxicos. Existem 

vários casos de insetos e outros organismos que já 

desenvolveram resistência, como a lagarta-do-

cartucho do milho, a mosca branca e uma série de 

insetos tão resistentes. A deriva, outra coisa difícil de 

controlar. Existe um estudo feito pela Embrapa que 

mostra que por mais que se use o equipamento bem 

regulado, com as condições climáticas favoráveis, se 

atinge o alvo em trinta e dois por cento no máximo. 

Quarenta e nove por cento vai para o solo e o restante 

vai para o ar e outros locais. Então, o alvo, o solo e a 

água, que o Rodrigo falou que tem que pesquisar o 

que acontece quando os agrotóxicos vão para esses 

locais. É fundamental que alertemos para isso. 

Intoxicações durante o uso, que o Rodrigo falou e 

falarei mais algumas coisas. E Resíduos no solo, na 

água e em alimentos. 

 O quê que as indústrias fazem com relação a 

essa questão do risco? As indústrias produtoras de 

agrotóxicos tentam minimizar isso com o Manual de 

Uso Correto e Seguro de Produtos Fitossanitários. 

Esse manual traz algumas informações com relação à 

forma de aquisição, transporte, armazenamento e uso 

de EPI, mas não consegue eliminar totalmente 

aqueles riscos que falamos. Ele dá mais proteção ao 

indivíduo aplicador. É bem clara a questão do uso 

seguro do EPI para uso seguro dos agrotóxicos. 

Assim deve vestir-se um agricultor se quiser 

trabalhar com agrotóxicos sem correr muitos riscos. 

Não quer dizer que está eliminada toda a 

possibilidade de se intoxicar ainda, mesmo usando 

estes produtos. 

A realidade que a gente vê, como o Rodrigo 

mostrou, infelizmente não é essa. Infelizmente, a 

realidade que vemos no campo é esta aí. A culpa é de 

quem? Dá uma discussão muito grande em relação a 

isto. Mas esta culpa é sempre transferida para o 

agricultor ou para o usuário. Você foi informado, se 

você não o está usando certo o problema é seu.  

Temos de repensar. Como a gente falou, 

produtos extremamente tóxicos, altamente tóxicos, 

será que deveriam ser liberados para serem colocados 

na mão de pessoas que sabemos que, às vezes, não 

tem a noção da gravidade do que está trabalhando?  

Temos de fazer o nosso papel e, às vezes, 

numa função de prevenir, precaver, seria muito mais 

sensato que estas pessoas não tivessem acesso a estes 

produtos.  

Às vezes a gente encontra alguns que 

improvisam. Estava passando e fiz questão de parar e 

tirar uma foto. Ele está com capa de chuva, luva, 

calça, bota, um pano enrolado no rosto, o olho 

desprotegido e na cabeça tinha um boné. A esposa e o 

filho dele estavam do lado da caixa de veneno onde 

estava a bomba. Ele andava sobre a lavoura de café 

aplicando clorpirifós lorsban, um produto 

organofosforado altamente tóxico. Estava 

relativamente protegido, mas a família dele não. São 

situações deste tipo que encontramos e temos de 

pensar o nosso papel para evitar que estas coisas 

aconteçam.  

Mesmo que use. Nesta imagem aí, está todo 

protegido. A pergunta é: Seguro para quem? Ele está 

protegido, mas e os bilhões de organismos que têm 

por centímetro cúbico de solo onde este produto cai 
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estão protegidos? As abelhas que circulam, os 

inimigos naturais que estão rondando ali e que não 

conhecem os limites nem sabem ler não entrem aqui 

porque está pulverizado estão sujeitos a serem 

eliminados.  

Então, esta pergunta tem de ser levada em 

consideração. Uso seguro, seguro para quem? Somos 

especiais neste mundo; temos de proteger só a gente e 

o restante não temos de considerar? Qual EPI 

devemos usar para os organismos que não são alvo, 

que são benéficos, como as abelhas? Eles não têm 

como se proteger. E com isso a gente está, com 

certeza, eliminando organismos que têm função 

ecológica importantíssima. Aí estou dando exemplo 

da abelha porque todo mundo conhece a importância 

ambiental destes organismos, mas existem muitos 

outros.  

Então, está aí: O declínio da população de 

abelhas ameaça a agricultura e alerta a ONU. O 

declínio da população de abelhas preocupa cientistas 

americanos. Estudo britânico liga sumiço de abelhas 

ao uso de pesticidas. E por aí vai.  

Existe um grupo de pesticidas relativamente 

novos, os neonicotinoides. Estes produtos estão tendo 

relação muito alta nos estudos que estão sendo feitos 

com o que está sendo chamado de desordem do 

colapso das colônias. As abelhas, simplesmente, 

desaparecem. Ficam os quadros com os filhotes, a 

rainha, às vezes, e algumas abelhas. As abelhas saem 

e não voltam, desaparecem. Então, há relação, como 

alguns desses trabalham tentam mostrar, com relação 

aos neonicotinoides, produtos muito usados na 

agricultura. 

Trouxe alguns rótulos, algumas bulas de 

produtos que estão no mercado e que muitos deles já 

foram proibidos em outros países, mas que a gente 

ainda usa, só para chamar a atenção que o problema 

não é só com a abelha. A atrazina, um herbicida do 

grupo químico triazina, classe toxicológica para 

humanos, medianamente tóxico, mas para o ambiente 

é muito perigoso. E está escrito no rótulo do produto 

que é vendido, bem no finalzinho, só que ninguém lê. 

Está bem escondidinho na bula: Este produto é 

altamente persistente no meio ambiente. Está 

avisando: Este produto é altamente tóxico para 

algas. E na linha seguinte: Evite a contaminação 

ambiental. Preserve a natureza. Acho no mínimo 

contraditório! Mas está escrito na bula.  

Carbofurano, muito usado em banana. 

Extremamente tóxico: Altamente tóxico para aves. 

Preserve a natureza. 

Clorpirifós, extremamente tóxico. O Rodrigo 

falou sobre ele. Olhem o que está escrito no rótulo. 

Não sou eu quem está inventando. A empresa foi 

quem colocou isso no rótulo, na bula do produto: 

Altamente tóxico para organismos aquáticos, 

altamente tóxico para aves, altamente 

bioconcentrável em peixes. Ou seja, Rodrigo, mais 

um campo de estudo para você: peixes. Comece a 

estudar os peixes também, porque se esses produtos 

vão para a água, os peixes estão concentrando isso 

dentro deles e nós vamos comer esses peixes depois. 

Preserve a natureza! 

Mancozebe, fungicida, grupo químico dimetil 

ditiocarbamatos, extremamente tóxico também. Está 

na bula: Altamente tóxico para organismos 

aquáticos, altamente tóxico para minhocas, 

altamente tóxico para microorganismos do solo. 

Como produtos dessa natureza são colocados e 

autorizados para agricultores usarem em lavouras? 

Preserve a natureza! 

Imidacloprido e beta-ciflutrina, mais uma 

mistura de produtos. Nesses produtos tem o 

neonicotinóide, que é o grupo que mata abelhas, mais 

piretroide. Está escrito: Altamente móvel. 

Apresentando alto potencial de deslocamento no 

solo, podendo atingir principalmente águas 

subterrâneas. Está avisando que se aplicarmos perto 

de nascentes vai para a água. Altamente persistente 

no meio ambiente, altamente tóxico para 

microcrustáceos e peixes. 

Imidacloprida, que também é um 

neocotinóide. Como falei, está na bula: Altamente 

tóxico para minhocas e abelhas, podendo atingir 

outros insetos benéficos além da abelha. Não aplique 

o produto no período de maior visitação da abelha. 

Difícil controlarmos a abelhas! Falar para elas que 

não podem entrar ali, que tem período de reentrada. 

Tem algumas recomendações que dizem para 

fecharmos a colmeia e abrir depois de vinte e quatro 

ou quarenta e oito horas. E as outras abelhas que não 

estão nas colmeias? E as nossas abelhas nativas que 

não são estudadas, como ficam? E a contradição de 

sempre: Preserve a natureza! Então, são algumas 

incoerências que não consigo entender. 

No Brasil, como o Rodrigo falou, somos o 

maior consumidor, e mostrarei isso. Temos cerca de 

quatrocentos e trinta ingredientes ativos - na verdade 

mais que isso, acho que são quatrocentos e cinquenta 

-, setecentos e cinquenta em produtos técnicos, e mil 

e quatrocentos formulações registradas no mapa de 

agrotóxicos.  

Dos cinquenta ingredientes ativos mais 

utilizados na agricultura brasileira, vinte e dois são 

proibidos na União Europeia. E continuamos 

utilizando esses produtos no Brasil. 

Vinte e sete por cento das propriedades de 

zero a dez hectares usam agrotóxicos. Trinta e seis 

por cento, de dez a cem; e oitenta por cento das 

propriedades maiores de cem.  

Como se vê, propriedades maiores, que 

tendem a trabalhar com as commodities agrícolas: 

soja, milho, algodão, tendem a usar mais agrotóxicos.  

O Brasil desde 2008 ultrapassou os Estados 

Unidos e assumiu a liderança de posto de maior 

mercado mundial de agrotóxicos. É um mercado 

bilionário. Veio crescendo desde 2008 até 2014 e 

chegou a alcançar  dois bilhões e duzentos e quarenta 

e nove milhões de dólares no Brasil. Sem dúvida é 

um mercado que tem que ser defendido e protegido 
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pelas indústrias, que fazem isso com muita eficiência.  

 Em 2015 houve uma queda pela primeira 

vez, pois o faturamento caiu. Poderíamos festejar 

isso. Li a esse respeito, mas, infelizmente, o que o 

sindicato das indústrias afirma é que na verdade essa 

queda se deve ao contrabando de agrotóxicos do 

Paraguai. Então, não consta, mas o uso continua, e 

pior ainda, com produtos que não conhecemos. Não 

sabemos o que está entrando e sendo usado no Brasil.  

 Esta foto mostra uma lista dos produtos mais 

comercializados no Brasil. Temos o glifozato, que é o 

grande campeão, com mais de quatrocentos e onze 

milhões de quilos; a atrazina, que é aquela que 

mostrei aos senhores, e o 2,4 D. Esses três primeiros 

são herbicidas bastante utilizados. Depois temos o 

óleo mineral, que é só um veículo, o acefato, 

metomil, clorpirifós,que são inseticidas 

extremamente tóxicos, depois temos o paraquat, que 

também é herbicida; e o  carbendazim e a ametrina 

são fungicidas. Isso foi extraído do relatório nacional 

de vigilância em saúde de populações expostas a 

agrotóxicos. Fiquei feliz de saber que temos uma 

representante nesta sessão, a senhora Denise Villas 

Boas Barcellos. Muito prazer. Gostaria de conversar 

com V.S.ª depois. Apresentarei alguns dados, mas se 

estiverem desatualizados, foi o que consegui.  

 Sobre a comercialização de agrotóxicos com 

relação a intoxicações, esta foto mostra, em nível de 

Brasil a evolução de 2007 a 2013, em que saímos de 

seiscentos e quarenta e três milhões de quilos para 

um bilhão, duzentos e trinta e quatro milhões. Aquela 

linha azul mostra a quantidade em quilos por hectare, 

que saiu 10,32 e foi para dezesseis. E a incidência 

intoxicações por cem mil habitantes, que saiu de três 

para seis notificações, em nível de Brasil. 

É importante salientar que existem 

dificuldades com relação à obtenção desses dados. 

Julga-se, ou existem estimativas, de que para cada 

notificação existem outras cinquenta que não foram 

notificadas, pelo menos. Então, o certo seria 

multiplicarmos esses valores por cinquenta para 

termos uma ideia mais real da situação.  

Se passarmos para o Sudeste, já houve uma 

mudança na questão das intoxicações, em que 

passamos de dois para oito casos no fim. E no 

Espírito Santo a curva dá um salto, em que saímos de 

três para quinze casos, de 2007 a 2013. Se 

multiplicarmos isso por cinquenta dá mais de 

setecentos. É mais ou menos o que o Rodrigo Scherer 

apresentou de dados na sua palestra.  

Esse aumento se deve a quê? Deve-se ao uso 

realmente, a casos de intoxicações que aconteceram 

de verdade, mas também à maior eficiência de 

notificação e de registro disso, o que é importante. 

Esta foto mostra o total dos dados, em 

números, de 2007 a 2014. Para termos ideia dos 

números alarmantes, são dois mil, quinhentos e 

quarenta e oito, em nível de Brasil e Espírito Santo, 

perdendo apenas para Tocantins, com relação à 

intoxicação por agrotóxicos por cem mil habitantes, 

apresentado logo abaixo, na linha vermelha.  

Esta foto mostra os óbitos relacionados a 

agrotóxicos, muitas vezes pelo uso de agrotóxicos, no 

caso de suicídios.  Aquela quinta coluna aponta que 

são cinquenta óbitos registrados no Sinan em 2014, 

no período de 2007 a 2013, em função de o 

agrotóxico estar associado à depressão e favorecer 

esses suicídios.  

Talvez eu passe um pouco do meu tempo. O 

Rodrigo falou sobre a parte de alimentos e tentei dar 

uma abordagem geral com relação à intoxicação e ao 

uso dos agrotóxicos, mas acho importante falarmos 

da água, que muitas vezes não consideramos.  

 Pela Portaria n.º 2914, de 12 de dezembro de 

2011, do Ministério da Saúde, a água para consumo 

humano é água potável destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à higiene 

pessoal. Em 2013 foram realizadas noventa mil e 

seiscentas e oitenta e oito análises em mil quinhentos 

e noventa e oito municípios. Isso representa menos de 

trinta por cento dos municípios do Brasil. Noventa e 

nove por cento estavam dentro do padrão 

estabelecido na portaria, mas foram identificados 

trezentos e trinta e sete municípios, distribuídos em 

dezesseis estados com pelo menos algum resultado 

analítico de agrotóxicos acima do valor máximo 

permitido, agrotóxico na água acima do valor 

máximo permitido. 

 O Espírito Santo faz essa análise em poucos 

municípios. Varia, às vezes, de quatro a seis 

municípios. São poucos, mas, mesmo assim, em 

2011, foram detectados nos municípios de Itapemirim 

e Marataízes resíduos de agrotóxicos acima do valor 

máximo permitido. Poderíamos festejar, pois noventa 

e nove por cento estava dentro do padrão. 

 O que água potável pela portaria de 2011, do 

Ministério Público? Água que atenda ao padrão de 

potabilidade estabelecido nessa portaria e que não 

ofereça risco à saúde. Então, o que a portaria diz que 

é água potável? Água que pode conter resíduos de 

vinte e sete agrotóxicos, quinze substâncias 

inorgânicas, quinze substâncias orgânicas, sete 

desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. 

Isso é água potável. 

 Em 2004, havia uma portaria do Ministério 

da Saúde. Essa portaria de 2011 veio revogando a de 

2004. Em 2004 eram vinte e dois agrotóxicos; em 

2011 esse número passou para vinte e sete; eram 

treze substâncias inorgânicas e passou para quinze; 

eram doze substâncias orgânicas e passou para quinze 

e eram seis desinfetantes e passou para sete.  

Ou seja, a forma de resolver o problema da 

água potável não é diminuir o uso dos produtos, mas 

mudar a portaria. Daqui a alguns anos, 

acrescentaremos também os neonicotinóides na água 

potável porque eles não estão na portaria de 2011.     

  

Esses são alguns dos produtos que podem ter 

na água considerada potável em microgramas por 

litro. Há alguns produtos nessa lista que o Rodrigo 
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falou que foram eliminados do mercado porque são 

os clorados, são acumulativos, não os eliminamos e 

vamos juntando-os. Temos o Aldrin; o DDT, que 

ainda é permitido resíduo na água; o 2,4D; o 

Aldicarbe, um dos produtos mais tóxicos que temos 

no mercado; a própria atrazina; o clorpirifós, que é 

possível ter trinta miligramas por litro; e o lindano, 

que é um produto clorado. Pode haver todos esses 

produtos na água que ela ainda é considerada potável. 

Encontramos alguns relatórios que falam que cem por 

cento da água é potável e está aprovada, mas é 

importante entendermos o que é água potável pela 

portaria.  

O programa de análise de resíduo de 

agrotóxico, desde 2008, tenta reavaliar quatorze 

ingredientes ativos no mercado. Ele conseguiu até 

agora tirar do mercado, com essa reavaliação da 

Anvisa, seis produtos.  Não conseguiu tirar três, mas 

têm uso restrito, e os outros cinco ainda estão sob 

avaliação. Há uma dificuldade muito grande, uma 

pressão muito grande por parte das empresas, de 

políticos inclusive, para segurar muitas vezes a 

reavaliação desses produtos. 

No Brasil, diferente de alguns outros países, 

quando o produto é registrado uma vez, não precisa 

passar por reavaliação mais; não tem um limite. 

Como Rodrigo falou, à luz dos novos conhecimentos, 

daqui a dez anos, era fundamental que esses produtos 

fossem reavaliados para saber como estão agora. Mas 

não temos isso. Temos produtos que, há décadas, 

foram registrados e continuam sendo utilizados sem 

reavaliação. 

Os quatorze ingredientes reavaliados ou sob 

reavaliação, representam apenas 1,4% das 

quatrocentas e trinta e uma moléculas autorizadas, ou 

seja, temos muitos outros agrotóxicos, às vezes, 

muito mais tóxicos do que esses que estão sendo 

reavaliados, e não temos estudos sobre ele. 

Para finalizar, chamo a atenção para esse 

projeto de lei, que para mim é um risco muito grande 

e um prejuízo, um retrocesso se for aprovado. Ele 

está tramitando na Câmara dos Deputados e propõe, 

dentre outras coisas, eliminar o uso do termo 

agrotóxico e substituir por defensivos fitossanitários 

e produtos de controle ambiental. Para registrar um 

produto, hoje, você precisa passar pela Anvisa, pelo 

Ibama - Ministério do Meio Ambiente -, e pelo 

Ministério da Agricultura. São três ministérios 

envolvidos. Essa lei tenta minimizar, colocar só sob a 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

tirando o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio 

Ambiente do processo, e quem vai decidir se os 

produtos vão ser liberados ou não é uma Comissão 

Técnica Nacional de Fitossanitários - CTNFito. É 

uma preocupação muito grande porque hoje temos a 

CTNBio, Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança, para questão da aprovação de 

transgênicos. Temos relatos de colegas que 

participam da CTNBio e vemos que as decisões são 

muito mais políticas do que técnicas. Essa é a grande 

preocupação, decisões políticas em detrimento de 

decisões técnicas.  

Como exemplo disso trouxe, por último, esse 

produto, o benzoato de emamectina. Uma empresa 

multinacional tentou registrar esse produto no Brasil, 

em 2003; houve o indeferimento da Anvisa em 2007. 

A Anvisa fez vários estudos e indeferiu. Qual a 

conclusão da Anvisa? O produto técnico, ora em 

pleito, é considerado impeditivo de registro do ponto 

de vista da saúde humana. Ela deu parecer 

desfavorável.  

O que aconteceu em 2013? Em setembro, 

uma medida provisória deu permissão ao ministro da 

Agricultura para flexibilizar regras em caráter de 

emergência fitossanitária para autorização de uso de 

agrotóxicos. Em outubro, desse mesmo ano, o Mapa 

declara a Bahia, oficialmente, em estado de 

emergência fitossanitária em relação ao inseto 

Helicoverpa Armigera. Em novembro, o Mapa 

publica a Portaria n.° 1109 autorizando a importação 

de benzoato de emamectina, mesmo com a Anvisa 

tendo negado isso em função de ser extremamente 

tóxico para humanos. Isso demorou quarenta e três 

dias, de setembro até novembro, foram quarenta e 

três dias. Aconteceu tudo isso e esse produto foi 

permitido entrar no país. Ele é um dos produtos que 

está sendo contrabandeado também do Paraguai para 

o Brasil. Além de ser extremamente tóxico, como a 

Anvisa avisou, é altamente persistente no ambiente; 

altamente tóxico para organismos de solo, para 

organismos aquáticos, para aves e abelhas. Foi 

autorizada a entrada desse produto no Brasil por uma 

decisão mais política do que técnica.   

 Se aquela lei passa, passamos a ter uma 

comissão que corre o risco de agir mais politicamente 

do que tecnicamente, vamos ter outros produtos dessa 

natureza, com certeza, entrando no nosso país. 

Preserve a natureza com benzoato de emamectina.  

 Acho que já temos argumentos suficientes 

para trabalhar com o princípio da precaução. Esse 

princípio surgiu na Alemanha - acho que em 1970 - e 

tomou mais evidência a partir da Eco-92, quando 

coloca: 

 

De modo a proteger o meio 

ambiente, o princípio da precaução 

deve ser amplamente observado 

pelos Estados, de acordo com suas 

capacidades. Quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis, a 

ausência da absoluta certeza 

científica não deve ser utilizada 

como razão para postergar medidas 

eficazes e economicamente viáveis 

para prevenir a degradação 

ambiental. 

 É urgente que atitudes efetivas comecem a 

ser tomadas. E, para finalizar, homenageando Rachel 

Carson, autora de Primavera Silenciosa, uma das 

pessoas que foi o divisor de águas para alertar o 
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mundo com relação ao impacto desses agrotóxicos na 

saúde ou no meio ambiente: A dúvida é se a 

civilização pode mesmo travar esta guerra contra a 

vida sem se destruir e sem perder o direito de se 

chamar de civilizada. Obrigado. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Obrigado, senhor Lusinério.  

 Outro dia, presenciamos uma senhorinha que 

foi motivo de reportagem no estado todo porque ela 

tinha batido num cachorrinho. Realmente ela não 

podia fazer aquilo por haver a proteção aos animais. 

Mas fico imaginando os milhares de filhotes de 

pássaros, os milhares de roedores, os milhares de 

microorganismos, que são dizimados, mortos 

impiedosamente. E os peixes!? Não vou contar os 

humanos não. Nunca vi fazer a mesma mídia em 

cima daqueles que cometem esses crimes. Mas a 

velhinha foi motivo. Acredito que, quando ela chegou 

a Cachoeiro de Itapemirim, deve ter sido quase 

linchada. Ela não podia fazer aquilo. Ninguém pode 

fazer. Mas animais não são só cachorro e gato. 

Animal também é pássaro, abelha, minhoca. Tudo faz 

parte da nossa sobrevivência. Como diz a palavra: 

Diante de ti coloco a vida e a morte. Se escolher 

matar; então, morrerá. Se escolher viver, então, 

viverá. A decisão é nossa.  

 Queremos, agora, ouvir um agricultor 

familiar do município de Colatina. 

 Concedo a palavra ao senhor Wellington 

Schmild. 

 

 O SR. WELLINGTON SCHMILD - (Sem 

revisão do orador) - Um boa-tarde a todos! Gostaria 

de cumprimentar, na pessoa do Senhor Deputado 

Padre Honório, os integrantes da Mesa, que estão 

presentes a esta sessão; todos os presentes e, de modo 

especial, os colegas enfoqueanos porque estamos 

juntos terminando nosso curso da Enfoc.  

 Sou Wellington, como disseram. Sou 

agricultor familiar da região de São João Pequeno, do 

município de Colatina. Nasci e cresci lá, com meu 

pai, na propriedade que me foi passada por herança.  

 Represento, hoje, o Sindicato dos 

Agricultores de Colatina, o STR/Colatina, como 

membro da diretoria ampliada e também sou membro 

da Comissão de Agroecologia daquela região, que 

vem desenvolvendo um trabalho com a Escola de 

Agroecologia, que o Padre Honório já citou no início. 

Tentamos trabalhar com alguns agricultores que estão 

interessados nesse novo jeito de agricultar a terra.  

 Com a Escola de Agroecologia, temos 

parcerias de vários órgãos e vários professores que 

falam um pouquinho sobre o termo agroecologia.  

Venho a esta tribuna falar, neste momento, 

como agricultor que recebe, por herança, a terra para 

trabalhar, terra esta tão degradada pelo uso do 

agrotóxico. Com um pouco de consciência que 

adquirimos durante a vida, tentamos fazer um 

trabalho diferenciado na nossa região, na nossa 

propriedade.  

 Falar um pouco de causa de uso desses 

agrotóxicos em nossas propriedades é falar do 

sofrimento que nós agricultores viemos passando 

com o uso excessivo desses produtos. Alguns 

agricultores tentam mudar isso, mas deixar de usar o 

agrotóxico, de uma hora para outra, é difícil. Por isso, 

alguns agricultores não conseguem realizar essa 

transformação. 

 Ao longo da história, a falta de informação de 

como produzir alimento sem matar a vida, sem 

prejudicar a terra com o uso abusivo de agrotóxico e 

adubos químicos, deixa o agricultor um pouco sem 

saber o que fazer, como no momento que passamos 

agora. Esses agricultores não sabiam do mal, do 

impacto que esse uso estava causando para as futuras 

gerações humanas, para essa biodiversidade, já ditas 

aqui, e para a própria natureza em si.  

 O uso excessivo de agrotóxicos na 

agricultura foi e é tão devastador que a natureza, que 

sempre se renova e se transforma, precisa hoje da 

ajuda de alguns homens e mulheres para esboçar uma 

reação de vida e transmitir a esperança para as futuras 

gerações. 

 Não tenho dúvidas de que a natureza é capaz 

de se renovar, mas também não tenho dúvidas de que 

se não cessarmos esse uso excessivo de agrotóxicos, 

a nossa agricultura não resistirá e nossos filhos não 

conhecerão uma nascente de água, um inseto voando 

pelas plantações para polinizá-las, isto é, se existirem 

gerações futuras.  

 Então, falar do impacto do uso desses 

agrotóxicos na nossa agricultura é falar um pouco do 

sofrimento de agricultores como nós, que se 

envenenam, envenenando suas plantações, suas 

nascentes, o leito de seus rios e riachos. Essas 

plantações se transformarão em alimentos 

envenenados e estarão na mesa de toda população, 

inclusive, de cada um aqui presente. Esses rios e 

riachos contaminados correrão para o mar, isto é, se 

chegarem, devido aos outros tipos de poluição que 

podem ser jogados nele. 

 Sofrimento também das pessoas que 

adoecem, que desenvolvem tumores cancerígenos e 

superlotam os hospitais da cidade. Sofrimento de 

crianças que já nascem com alguma deficiência 

devido à exposição das mães ao agrotóxico, mesmo 

sem contato direto, por morarem na cidade, quando 

inalam o ar poluído por esses aviões que passam para 

eliminar as pragas, como foi dito, com seus voos 

rasantes e acabam ceifando a vida.  

Só não sofre ou não percebe o sofrimento 

imediato aquele que tem o poder de oprimir a 

sociedade, que controla os mercados financeiros, que 

tem como meta o retorno do modelo escravocrata de 

sociedade - se é que deixou algum dia de existir - 

para poder ter o monopólio de todos esses produtos, 

que os dois professores disseram aqui, do grupo dos 

cidas,  para ainda mais envenenarem a vida.  

Mas, para combater esse modelo de 
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agricultura do agronegócio, por alguns chamado de a 

Nova Revolução Verde, que vimos desenvolvendo 

alguns trabalhos em nossas regiões, como lideranças. 

Enquanto agricultores familiares, conscientizados dos 

impactos do uso desses agrotóxicos em nossa 

agricultura, militantes pela causa da vida e com apoio 

de organizações e entidades que têm essa 

consciência, como aqui, nesta sessão, presidida pelo 

Senhor Deputado Padre Honório, que vem nos 

ajudando em nossos trabalhos, em nosso município e 

região, buscamos com conhecimento, algumas 

ferramentas e instrumentos, mostrar para a sociedade 

que é possível eliminar os adubos químicos e os 

agrotóxicos na prática da agricultura familiar.  

 A força que nos move é muito maior que o 

capital. A resistência e a união que nos fortalece, 

permite-nos caminhar a um futuro cheio de vida. 

Então, agradeço a oportunidade de estar falando um 

pouco de como é ser agricultor, da angústia que 

sentimos enquanto agricultores, mas, também, da 

força que temos enquanto unidos, enquanto 

persistentes e militantes pela vida. Buscamos 

conhecimento, não vamos desistir e vamos provar 

que é possível, sim, produzir alimento sem o uso de 

agrotóxico, principalmente na agricultura familiar. 

Promover a agroecologia é promover a vida. 

 Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Estamos quase chegando ao final 

da nossa sessão especial. 

 Obrigado por sua apresentação! O agricultor 

falando também, que já tem um conhecimento sobre 

o assunto, está na Escola de Agroecologia em 

Colatina. 

 Queremos, agora, ouvir o presidente da 

Associação dos Produtores Santamarienses em 

Defesa da Vida, Apsad- Vida, Daniel Plaster, por dez 

minutos. 

 

 O SR. DANIEL PLASTER - (Sem revisão 

do orador) - Cumprimento todos e agradeço este 

momento, esta oportunidade que temos de vir falar 

com vocês. De antemão, peço desculpas a todos 

porque sou agricultor e não aproveitei a oportunidade 

de estudar. Então, sou analfabeto da roça, se falar 

alguma coisa errada, desculpem-me.  

 Quero falar, professor Lusinério, antes de 

começar, você destacou bastante a questão das 

abelhas. Acho que não falou que as abelhas são 

responsáveis por setenta por cento da polinização dos 

alimentos no mundo. Se matarmos nossas abelhas, 

deixaremos de produzir setenta por cento dos 

alimentos que hoje são produzidos. Não são só os 

venenos que estão matando as abelhas. Esses dias 

atrás, estava vendendo mel na feira em Jardim 

Camburi, mel que não conseguimos produzir 

orgânico em nosso município, porque a abelha voa 

uma circunferência de cinco quilômetros e no 

município de Santa Maria de Jetibá não existe uma 

propriedade com cinco quilômetros de 

circunferência. Então, em Santa Maria de Jetibá, não 

se produz mel orgânico. 

 Conversando com um cliente, que, por 

curiosidade, estudou sobre mel, ele começou a 

estudar e um mês depois me falou: Você tem razão! 

De fato o que você estava colocando naquele dia é 

verdade. Fiquei curioso e comecei a estudar. Nos 

Estados Unidos, de cada dez abelhas achadas mortas 

e estudadas, nove tinham agrotóxico no corpo. De 

cada dez abelhas mortas, nove têm agrotóxico no 

corpo, nos Estados Unidos. Fiquei sabendo de outra 

coisa importante sobre as abelhas que talvez ninguém 

acredite. Garanto a vocês que ninguém está sentado 

neste plenário sem o uso desse objeto. É um objeto 

muito importante hoje na vida do ser humano. O sinal 

transmitido por celular é através de ondas. A abelha 

quando, sai para buscar o alimento, sai da colmeia 

para buscar o alimento, também se orienta através de 

ondas. Essas ondas do celular interferem na viagem 

das abelhas, que muitas vezes se perdem e morrem 

por isso. Uma grande parte das abelhas morre no 

mundo porque não acham mais o caminho de casa 

por causa da onda do sinal do celular que interfere na 

vida delas.  

 Queria colocar para vocês que sou agricultor 

orgânico desde 1985, em Santa Maria de Jetibá. 

Começamos a nos preocupar com agrotóxicos 

justamente porque no final da década de setenta e 

toda a década de oitenta foi o auge da produção de 

alho em Santa Maria de Jetibá. Foi ai que nós, 

agricultores, começamos a conhecer o veneno. Não 

conhecíamos o veneno, éramos acostumados a 

produzir um pouco de café, mandioca, arroz e feijão 

para o consumo. Com a vinda da produção de alho 

para Santa Maria de Jetibá, começamos a conhecer os 

venenos e as consequências que eles traziam. 

Naquela década, quando produzi alho, minhas pernas 

eram todas feridas. Tínhamos feridas de fazer medo. 

Não podíamos nem ir para a cidade porque o pessoal 

corria da gente.  

 Naquela década, em 1985, tivemos, naquela 

região, um pastor da igreja Luterana que começou a 

se preocupar porque aconteceram muitos óbitos, o 

que não acontecia antes. O pessoal começava a 

morrer e, muitas vezes, os óbitos eram assinados 

como causa desconhecida. O pessoal estava 

morrendo. Esse pastor, que infelizmente já se foi, 

chamava-se Vitório Krause - talvez alguns de vocês 

conheceram esse camarada - começou a se preocupar 

e a nos convidar, quem fazia parte da comunidade, 

para discutir um pouco. Foi ai que começamos a nos 

preocupar porque nós, agricultores, estávamos 

morrendo por intoxicação.  

 A partir daí, quando começamos a perceber 

que estávamos morrendo, começamos a discutir essa 

questão e a tentar produzir sem usar veneno. 

Conseguimos, mas não nos preocupávamos em 

vender a nossa produção na época. A nossa 

preocupação era produzir, mostrar que era possível 
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produzir sem agrotóxico. A partir daí, também 

tivemos um grande apoio na época da Comissão 

Pastoral da Terra e da PTA, que começou a nos trazer 

experiências, aí conseguimos produzir.  

 Quando vimos que conseguíamos produzir, 

começamos a nos preocupar também que 

precisávamos fazer chegar esse alimento, que 

estávamos produzindo, à mesa do consumidor. Foi aí 

que tivemos uma grande dificuldade. Na época, era 

muito mais fácil produzir sem usar nenhum tipo de 

insumo químico do que comercializar. Nosso 

primeiro comércio foi feito na garagem do então 

prefeito Vitor Buaiz. Fazíamos a cesta e 

entregávamos para a população em alguns prédios. A 

dificuldade era tão grande que não conseguimos 

seguir esse trabalho.  

 Surgiu, na época, o então presidente da 

Ceasa, também pastor da igreja Luterana, Emil 

Schubert. Ele começou a se preocupar porque não 

estávamos conseguindo comercializar. Ele nos cedeu 

um box na Ceasa para descermos e vendermos a 

nossa produção. Tivemos uma dificuldade maior 

ainda porque o pessoal, produtores da época, 

achavam que estávamos vindo para concorrer, para 

competir. Tanto é que um dia, meu cunhado e eu, 

precisamos abandonar nossa produção na pedra do 

Ceasa e sair pelos fundos do Ceasa porque o pessoal 

estava determinado a acabar com aquele trabalho 

naquela época e precisamos fugir para sairmos vivos 

de dentro do Ceasa. 

 Depois nossa primeira comercialização direta 

ao consumidor foi no parque Tancredão, onde a gente 

começou a, de fato, comercializar a nossa produção 

direto para os consumidores. Hoje, graças a Deus, 

estamos comercializando em toda a Grande Vitória. 

Conseguimos expandir muito nosso trabalho.  

Está presente a Selene, que não deixa a gente 

mentir. Somos hoje duas associações no município de 

Santa Maria de Jetibá, e temos mais de cem 

agricultores espalhados em outros municípios, 

associados a essas duas, que estão produzindo e 

conseguindo provar que é, de fato, possível produzir 

sem matar. 

Hoje conseguimos produzir e não estamos 

matando ninguém. Quando a gente começou a 

produzir, na época já tinha entidades governamentais 

apresentando os equipamentos para proteção. Esses 

equipamentos que vocês viram nos dois vídeos já 

existem há muito tempo e a gente, como agricultor, 

consegue se proteger em boa parte, não em cem por 

cento, só que o consumidor não tem o filtro no 

estômago para eliminar ou segurar os venenos.  

O veneno entra no corpo do ser humano e, de 

fato, mata. A gente tem prova disso. Tempos atrás, vi 

em uma reportagem que o mal de Parkinson é 

provocado cem por cento pelo uso de agrotóxicos. Se 

é verdade, não sei, mas vi a reportagem e fiquei 

curioso de saber mais. Hoje tenho um parente com 

mal de Parkinson; há trinta anos, não usa agrotóxico, 

mas foi um grande produtor de tomate antes de a 

gente começar esse trabalho. Hoje não consegue nem 

fazer um cafezinho, não consegue mais trabalhar por 

causa dessa doença. 

Acho muito importante a gente frisar que 

hoje temos muito apoio. Tanto é que hoje estou na 

Assembleia Legislativa podendo falar do nosso 

trabalho, antes não tinha isso. Queria agradecer 

também, em especial, ao Edegar, um guerreiro no 

nosso município. Muitas vezes o governo não 

oferecia a oportunidade para ele ir ajudar a gente, 

informar, e ele pegava o carro particular dele e ia à 

nossa propriedade para poder nos dar uma força. 

Edegar, queria aproveitar este momento e lhe 

agradecer. Se não fossem vocês, a gente não estaria 

tão avançado como estamos na agricultura orgânica. 

Em tese é isso. Não sei se consegui passar 

para vocês minha mensagem, mas é o que tenho para 

falar no momento. Queria agradecer mais uma vez e 

pedir desculpa se não consegui passar o que vocês 

esperavam de mim. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Parabéns, Seu Daniel Plaster! É 

muito importante o que o senhor disse: estou 

produzindo alimento sem matar ninguém. Vai dormir 

consciente disso. O problema é quando a pessoa vai 

dormir e pergunta: quantas pessoas estou matando 

com os grãos que estou produzindo? 

Para encerrar, temos uma fala do Julio Cezar 

Mendel. 

 

O SR. JULIO CEZAR MENDEL - (Sem 

revisão do orador) - Boa-tarde pessoal! Quero, 

carinhosamente, saudar o Senhor Deputado Padre 

Honório e, como tem muita gente assistindo, espero 

que essa bandeira seja dos trinta deputados que 

compõem esta Casa. 

Como o tempo é muito rápido, mas diante 

das falas dos dois professores, os quais quero 

parabenizar pela exposição, e dos dois depoimentos, 

não tinha nem a necessidade de estarmos falando 

porque fica claro a importância de produzir alimentos 

limpos. Mas quero nesta Casa reafirmar, em nome da 

Fetaes, da Unicafes, a nossa cooperativa; dos nossos 

sindicatos, o compromisso de trabalhar cada dia mais 

para que as pessoas possam ter alimentos nas suas 

mesas, mas alimento limpo, alimento saudável.  

Neste momento está acontecendo aqui logo à 

frente, na Praça do Papa, uma feira. Fruto de muita 

luta e vários agricultores familiares estão ali 

comercializando. Pode ir ali que está lotado. Mas 

ainda muita gente na sociedade está consumindo 

alimento totalmente cheio de veneno, e aí pergunto: 

com conhecimento, qual pai ou qual mãe, qual avô, 

qual avó, que daria um veneno para um filho? 

Ninguém. Tenho certeza de que ninguém aqui 

levantaria a mão. Mas isso vem indiretamente 

envenenando a população, e há ainda muitas pessoas 

defendendo o uso abusivo do veneno. Nem vou 

chamar de agrotóxicos, muito menos de defensivos. 
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Vou chamar de veneno, porque é um veneno.   

Desde o município, o governo do estado e o 

governo federal, todos precisam proporcionar para 

esses agricultores políticas estruturantes que possam 

dar a eles condições de produzir e de comercializar 

com a mesma facilidade com que entra o veneno no 

nosso país, no nosso estado, no nosso município e na 

nossa mesa.  

Quero saudar de forma muito especial a 

turma da Enfoc, a qual tive a honra e o prazer de 

trabalhar sobre um projeto alternativo de 

desenvolvimento rural sustentável. Fizemos questão, 

Senhor Deputado, de trazer todos esses alunos para 

conhecer esses dados. Eles que são jovens, mulheres; 

daqui para frente serão educadores populares e 

levarão a dimensão que é o uso abusivo de veneno no 

nosso estado, no nosso município. Acho que pude 

ensinar um pouquinho, mas tenho a certeza de que 

aprendi muito com essa turma.  

Pode contar com a Fetaes! Estaremos juntos 

nessa bandeira. Mais uma vez reafirmo que essa 

bandeira de luta não pode ser só do Senhor Deputado 

Padre Honório, não pode ser só de uma entidade, tem 

que ser da sociedade capixaba. Obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Obrigado, Julinho.  

Quando estávamos trabalhando em Nova 

Venécia, fazíamos as festas do padroeiro e tínhamos 

uma escola de agroecologia. Então, como pároco, eu 

disse: Vamos eliminar todo tipo de descartáveis dos 

trabalhos que tínhamos na paróquia! Não vamos 

mais servir refrigerante nas nossas festas. Quase 

apanhei. Disse: Nas nossas festas vamos vender só 

suco, caldo de cana e água de coco. O pessoal disse 

que não daria lucro, que as pessoas não estavam 

acostumadas: Já não tem cerveja para beber na festa, 

não terá refrigerante também? Falei: Não quero 

colocar no centro o lucro. Se estávamos numa escola 

de agroecologia, seria uma incoerência de nossa parte 

servir refrigerantes. Assim fizemos. E não é que 

vendeu quatro vezes mais e deu quatro vezes mais 

lucro do que se vendêssemos refrigerante!  

Durante o tempo que passei lá, como pároco, 

nunca mais se colocou refrigerante nas festas e as 

comunidades todas estavam seguindo a mesma 

direção. Basta um começar. Ouvimos ali o senhor 

Daniel dizendo que já são mais de cem agricultores lá 

na associação. Não temos aqui a pretensão de acabar 

com a agricultura convencional; temos a pretensão de 

dar a informação àqueles que querem produzir de 

maneira diferente e àqueles que querem consumir de 

maneira diferente. Essa é a nossa pretensão. A 

escolha, cada um faz a sua, e a consequência 

também. Para cada desobediência tem uma 

consequência e cada um vai fazendo as suas escolhas.  

Concedo a palavra ao Dimmy, por três 

minutos. 
 

O SR. DIMMY HERLLEN SILVEIRA 

GOMES BARBOSA - (Sem revisão do orador) - 

Boa-tarde, pessoal. Rapidamente gostaria de, 

primeiro, parabenizar o Senhor Deputado Padre 

Honório pela iniciativa e também cumprimentar 

todos da Mesa. 

Acho que posso falar um pouquinho sobre a 

agricultura porque sou filho de agricultor familiar; 

sou cafeicultor; já atuei na extensão rural, no ensino; 

sou pesquisador da Embrapa e atualmente estou na 

Superintendência do Ministério da Agricultura.  

O problema dos agrotóxicos é muito mais 

embaixo. É muito complexo. Em programas de 

alimentos como, por exemplo, o Para, é muito fácil 

jogar a culpa no produtor. Dizem: Tantos por cento 

da amostra de pimentão estão contaminadas. Ela tem 

o resíduo do agrotóxico em todas as amostras? Não! 

Isso acontece porque o produtor não tem um produto 

registrado para aquela cultura e, com isso, usa um 

agrotóxico, um defensivo agrícola ou um produto 

fitossanitário registrado para outra cultura. Então, o 

produtor também é refém. Existem as culturas 

chamadas de minor crops, que não têm produtos 

registrados. Vou dar um exemplo: a maioria dos 

produtores de  abacaxi do Estado não usam... 

Pegando-se o abacaxi, muito provavelmente a grande 

maioria das amostras não vai ter resíduos, mas esses 

produtores usam herbicidas que são registrados para a 

cana-de-açúcar.  

Então, há muitas coisas que precisamos 

discutir: têm muitos projetos nas Câmaras dos 

Deputados, têm muitas propostas no Ministério da 

Agricultura. Realmente temos que discutir. 

Como  superintendente do Ministério da 

Cultura damos todo o apoio. Temos demandas da 

agroecologia que apoiamos, mas apoiamos todos os 

sistemas de produção. Precisamos reduzir o uso de 

produtos, ter um programa de monitoramento de 

controle de resíduos nos alimentos. Mas, para isso, 

precisamos de muito investimento em pesquisa, em 

assistência técnica e em extensão rural. Está presente 

o colega do Incaper e os agricultores familiares que 

passam por grandes dificuldades, necessitam muito 

do apoio dos órgãos estaduais.  

Meu pai é agricultor familiar, mas ele tem 

dois engenheiros agrônomos dentro de casa. A 

grande maioria dos agricultores familiares não tem. 

Então, usam o agrotóxico de maneira inadequada, pois 

não tem acesso à informação. Precisamos levar 

informação, fiscalizar e corrigir os erros.  

Falando disso, têm coisas engraçadas.  Em 

um dia desses a minha filhinha pegou piolho na 

escola. Fui dar banho nela, passei o produto e, como 

sou engenheiro agrônomo, pensei: esse cheiro eu 

conheço. Fui ver e era deltametrina, o Decis, usado 

na agricultura e passamos na cabeça das crianças para 

matar piolho. Vejam que desgraça! Se lermos a 

maioria dos medicamentos, não beberemos aquilo. 

Precisamos investir em pesquisa, precisamos 

investir em extensão rural e precisamos capacitar os 

nossos produtores. Tem muita coisa que precisa ser 

discutida. Temos no Estado questões que precisamos 

discutir.  
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Teve um evento em um dia desses sobre a 

aviação agrícola e há uma cobrança sobre a 

fiscalização. O Ministério da Agricultura chamou o 

Idaf para a mesa, entramos em um acordo e estamos 

fazendo fiscalização.  

Qualquer coisa que houver, qualquer erro, 

qualquer demanda que envolva o Ministério da 

Agricultura, estaremos sempre à disposição. 

Precisamos fortalecer a agricultura do nosso Estado, 

que é a principal atividade geradora de emprego e 

renda. Estamos à disposição no Ministério da 

Agricultura. Parabéns, Senhor Deputado Padre 

Honório pela iniciativa. Obrigado. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Queremos agradecer também aos 

alunos a presença e também ao professor de Ciências 

Sociais da Ufes. Onde estão os alunos? Parabéns! 

Uma salva de palmas para o professor e para os 

alunos. (Palmas) 

Agradecemos também aos membros da 

CPOrg a presença. Onde estão os membros? 

Levantem as mãos! Estão presentes Abel, Moisés, a 

turma. Uma salva de palmas para a CPOrg. (Palmas) 

Convido para fazer uso da palavra o 

penúltimo orador, Luiz Bricalli, da Seag, nosso 

gerente da Agricultura Familiar, companheiro mesmo 

dos agricultores.  

 

O SR. LUIZ BRICALLI - (Sem revisão do 

orador) - Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento 

todos os colegas da mesa, em especial o Senhor 

Deputado Padre Honório, a quem parabenizo mais 

uma vez por esta sessão especial sobre o uso de 

agrotóxico na agricultura, assim como outros temas 

relevantes e importantes que V. Ex.ª já trouxe para 

cá, fazendo um excelente trabalho. Mais uma vez 

precisamos registrar isso. 

 É difícil, na verdade, estruturar uma fala em 

três minutos depois dessas brilhantes falas dos 

professores, dos depoimentos dos agricultores 

também e diante de um tema tão complexo como é. 

Imagino quantas perguntas o auditório também 

poderia fazer sobre este assunto, por onde começar e 

qual a linha de raciocínio seguir sobre isso.  

Anotei algumas coisas porque algumas coisas 

realmente marcaram nas falas de quem passou por 

aqui antes. Mas acho que a prerrogativa deste tema 

passa pelos agricultores, pelo governo e pelos 

consumidores também. Pelo menos esses três 

segmentos. Nada acontece por iniciativa própria do 

governo ou só dos agricultores ou só dos 

consumidores. É um conjunto de fatores que levarão 

a um tema a ser discutido e a ser ampliado.  

No caso, o que foi dito sobre o uso de 

agrotóxicos, os problemas, os impactos, na verdade 

pode-se fazer uma pergunta: se foi dito isso, o que 

fazer, então? Qual o caminho a seguir? O que temos a 

fazer daqui para frente? Alguém mencionou um 

pouco sobre a agroecologia. Estamos vendo muitos 

estudantes aqui e esse conceito precisa ser 

aprofundado, debatido, massificado porque se até um 

pouco tempo atrás a agroecologia talvez fosse um dos 

caminhos para resolver esses problemas de crise 

hídrica, de agrotóxicos e outras questões que 

impactam o meio rural, talvez hoje a agroecologia 

seja o caminho para se resolverem essas questões.  

Quantas  experiências estamos vendo na 

televisão em função da crise hídrica, daqueles 

agricultores que protegeram suas nascentes, 

protegeram as matas ciliares, topos de morro, que 

têm um cultivo agroecológico e ainda têm um pouco 

de água, o solo ainda está um pouco mais úmido. O 

vizinho, ao contrário, que tem um monocultivo, seja 

de pastagem, de café, de eucalipto, como foi 

apresentado aqui, está seco.  

Então, é fundamental rever isso, Senhor 

Deputado Padre Honório. O que está em jogo, na 

verdade, não é só o uso de agrotóxico. É rever o atual 

modelo de desenvolvimento rural. É nisso que temos 

que pensar. É nessa direção que as políticas públicas 

precisam ser criadas, implementadas, aperfeiçoadas  

e difundidas.  

Como o tempo é curto, representando a 

Secretaria de Agricultura, queria deixar essa direção 

para avaliarmos um pouco o nosso modelo de 

desenvolvimento rural, pensar no modelo da 

agroecologia e dizer que a Secretaria de Agricultura, 

por meio do Incaper, do Idaf e da Ceasa, também tem 

feito a sua parte. É pouco, com certeza, mas estamos 

fazendo.  

O Julio, da Fetaes, mencionou que está 

acontecendo agora uma feira na Praça do Papa. Ela é 

uma de treze feiras agroecológicas ou orgânicas que a 

Secretaria de Agricultura estimula para que aconteça. 

Claro que quem faz isso são os agricultores. O 

governo apoia.  

Temos o Fundo Social de Apoio à 

Agricultura Familiar, o Funsaf, que opta por projetos 

que tenham um caráter e cunho orgânico ou 

agroecológico. Temos a assistência técnica do 

Incaper, que também atua nesta direção. Tivemos 

pesquisas agropecuárias com editais específicos para 

agroecologia.  

Alguém pode falar que isso é pouco, é 

insuficiente. Com certeza, reconhecemos isso. Temos 

que entender que os recursos são limitados, mas 

precisamos avançar mais nessa direção.  

Então, queria terminar a minha fala e 

concordar com o agricultor que disse que para 

produzir não precisamos matar ninguém. Foi muito 

profunda a sua fala. Muito obrigado a todos. (Muito 

bem!)  (Palmas)   

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) -  Obrigado, Bricalli. 

 Um recado: se alguém quiser ter acesso às 

palestras, o Zé Roberto, da Comissão de Agricultura, 

que é presidida pela Senhora Deputada Janete de Sá, 

que é também muito atuante dentro desse caminho. O 
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José Roberto passará algumas informações. 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO - Boa-tarde a 

todos! Meu nome é José Roberto, sou engenheiro 

agrônomo da Assembleia Legislativa e assessoro 

tecnicamente a Comissão de Agricultura, que tem 

como vice-presidente o Senhor Deputado Padre 

Honório. 

Rapidamente, sobre a questão das palestras, 

que muita gente me perguntou. Conversei com o 

professor Rodrigo Scherer, que  falou que colocou 

algumas informações que não estão publicadas ainda. 

Então, será preciso retirá-las, já que não foram 

publicadas. O professor Lusinério Prezotti também 

disponibilizará para mim.  

Se alguém se interessar e quiser, pode anotar 

o email. O Senhor Deputado Padre Honório pediu 

para falar que estamos fazendo questão, porque 

informação é tudo. O meu whatsapp é (27) 99717-

5800 e o email pode ser o do gabinete do Senhor 

Deputado Padre Honório, que é 

padrehonorio@al.es.gov.br , e pode ser o da 

Comissão, que é comissaoagricultura@al.es.gov.br 

Esses emails podem ser, também, para sugestões de 

discussões tanto em nível de Frente Parlamentar da 

Agroecologia, como em nível de discussão em 

audiência pública na Comissão de Agricultura, 

porque esse é o objetivo da Assembleia.  

A Assembleia é considerada a Casa do Povo 

por isso, porque realmente queremos ouvir todos. No 

caso, principalmente da audiência pública, que tem 

mais participação, as palestras são um pouco menores 

e tem mais discussão. Vamos ter logo em breve, 

vocês saberão, a audiência pública para discutir 

pulverização aérea. Obrigado a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Obrigado José Roberto!  

Digo para vocês que a Casa tem que ser 

realmente como o senhor Daniel disse: a Casa do 

povo, para o povo e com o povo. Temos a tribuna 

popular , em que pode se tratar de qualquer assunto, e 

temos a sessão especial, a sessão solene e a audiência 

pública. Precisamos ocupar esse espaço, trazer essas 

reflexões pra cá e não é apenas o Deputado que 

precisa querer. Temos a CPOrg, a Frente 

Parlamentar,  a nossa Comissão.  

Gostaria que o pessoal da Comissão de 

Agroecologia ficasse de pé, por favor. Estão ali o 

Wagner Canal, que é nosso assessor e está na 

Comissão; a Sônia Lúcia de Oliveira Santos; o 

Demetrius de Oliveira Silva; o Abel Tavares Moraes 

Júnior. Eles se reúnem todo mês nesta Casa. Se 

alguém quiser fazer parte, procurem e façam parte. 

Mais uma vez digo a vocês que teremos, em 

dezembro, esse seminário. Ao mesmo tempo, 

agradeço a todos e quero que nossos assessores 

fiquem de pé: Clébia Costalonga; Carolina Batista; 

Richard Devos; Wagner Canal; Marlene Costa; 

Francislei Ferreira, o Duda; Isaltino Venturim; e 

Tânia Queiroz. São da roça e vieram. Tem também a 

assessoria do Givaldo Vieira, nosso Deputado 

Federal; está ali a Joelma Costalonga; e tem o 

Rodrigo Cândido, que estava presente. 

Agradecemos o empenho da nossa assessoria 

em elaborar esse trabalho e agradeço os servidores 

desta Casa: o pessoal trabalhando na taquigrafia, na 

transmissão, no suporte e no cerimonial. Uma salva 

de palmas, porque sem esse povo da Assembleia 

transmitindo, fazendo o trabalho, não teríamos quase 

três horas de trabalho. 

Mais uma vez, agradeço a presença  ao Luiz 

Bricalli, ao Julio Cezar Mendel, ao Rafael Fonseca de 

Lima, ao Wellington Schmild, ao Geraldo 

Ferreguetti, ao José Adilson de Oliveira, ao Gilmar 

Gusmão Dadalto, à Associação de Orgânicos e à 

Denise Villas Boas Barcellos. Obrigado, Denise! 

Leve para a Secretaria a importância de trabalhar a 

alimentação saudável. Investir em alimentação 

saudável é melhor do que investir em hospital.  

Agradeço a presença, também, à turma do 

Enfoc, ao Dimmy, ao Rodrigo - muito obrigado pela 

fala -, ao Lusinério e ao Daniel Plaster, enfim, a todos 

vocês que participaram deste momento. Se não 

fossem vocês, com cereteza não teríamos alcançado o 

que tínhamos pensado.  

Muito obrigado aos que estão no Plenário nos 

acompanhando. 

Vamos em paz e que Deus abençoe a todos. 

Muito obrigado. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 10 de 

outubro de 2016, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: anunciada na 

nonagésima quarta sessão ordinária, realizada dia 05 

de outubro de 2016. 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta e cinco minutos. 

 

___________________________________________ 

 

NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 

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 Almir Vieira, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Hudson Leal, Luzia Toledo, Nunes, 

Pastor Marcos Mansur, Sergio Majeski e 

mailto:padrehonorio@al.es.gov.br
mailto:comissaoagricultura@al.es.gov.br
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Theodorico Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

   

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª 

Secretaria, a convite do Presidente,  o 

Senhor Deputado Doutor Hércules) 

 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor Deputado 

Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - O 

Senhor Deputado Doutor Hércules abrirá o paletó 

para mostrar a camisa cor-de-rosa, fazendo nossa 

campanha do Outubro Rosa. Perfeito! 

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Salmos, 37:05)  

   

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da nonagésima 

quarta sessão ordinária, realizada em 04 de outubro 

de 2016 e da ata da décima segunda sessão especial, 

realizada em 05 de outubro de 2016. (Pausa) 

  

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura das atas)  

 

(Registram presença o Senhor 

Deputado Edson Magalhães) 

 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovadas as atas como lidas. 

(Pausa)  

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

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

à Mesa um minuto de silêncio pelo falecimento de 

dona Ara do Brasil Albernaz. Seguramente V. Ex.ª e 

muitos Senhores Deputados desta Casa a conhecem. 

É mãe de Francisco e Helena Albernaz. Ela faleceu 

na madrugada de hoje e o enterro será hoje, às 17h, 

no cemitério Santo Antônio. Ela foi uma pessoa 

extremamente boa, amiga e leal. Deixa os filhos e 

os netos com muita saudade já.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concederemos logo após a 

leitura do Expediente. Atenderemos V. Ex.ª como 

está determinado no Regimento Interno. A primeira 

homenagem será a solicitação de V. Ex.ª. 

 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 1.º 

Secretário a proceder à leitura do Expediente.  

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

 

OFÍCIO N.º 150/2016 

 

Vila Velha, 14 de setembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Atendendo ao que estabelece o Parágrafo 6º 

Art. 2º da Portaria AGE/SEFAZ n.º 01-R de 

23/01/2004, encaminhamos as cópias dos Convênios 

relacionados abaixo: 
 

N.º DO 

CONVÊNIO 

CONVENENTE OBJETO 

9001/2016 

Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas 

Empresas do Estado do 

Espírito Santo 

Projeto de Qualificação 

e Acesso a Mercado 

para Ecoturismo e 
Turismo de Aventura no 

Estado do ES. 

001/2016 
Município de Venda 

Nova do Imigrante 

Implantação de 

Sinalização Turística. 

006/2015 
Associação da Festa da 

Polenta 

Realização da 37º Festa 

da Polenta. 

007/2015 Associação Iririvivo 

Realização do 18.º 

Festival Capixaba de 
Frutos do Mar de Iriri. 

008/2015 

Sindicato de 

Restaurantes, Bares e 
Similares do Estado do 

ES - SINDBARES 

Realização do Festival 

Gastronômico Panela de 
Barro e a 22.º Festa das 

Paneleiras. 

009/2015 

Sindicato de 

Restaurantes, Bares e 

Similares do Estado do 
ES - SINDBARES 

Apoio financeiro para a 

realização do sabores 
2015 - 15.º Salão 

Técnico e de Negócios 

Gastronômicos do ES. 

010/2015 Município de Vila Velha 

Reforma do Farol de 

Santa Luzia, para 

promover o melhor 
acesso ao monumento 

turístico. 

011/2015 

Agência de 
Desenvolvimento 

Turístico da Região da 

Costa e da Imigração - 
ADETURCI 

Realização do projeto 

“Promoção e 

Fortalecimento da 

Gestão do Turismo na 

Região da Costa e da 

Imigração”. 

012/2015 
Imigrantes Convention & 

Viitors Bureau 

Realização do Projeto “ 

Rota dos Imigrantes 

Online”. 

013/2015 
Fundação Espírito Santo 

Turismo & Eventos 

Realização do projeto 

“A Região 

Metropolitana na 
Internet: Diagnóstico 

online e Atuação 

Digital”. 

014/2015 

Associação Montanhas 

Capixabas Turismo & 

Eventos 

Realização do projeto 

“Gestão e Promoção das 

Montanhas Capixabas”. 

016/2015 

Liga Espiritossantense 

das Escolas de Samba - 
LIESES 

Realização do Projeto 

Samba nos Bairros. 

Atenciosamente, 
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JOSÉ SALES FILHO 

Secretário de Estado do Turismo 

Av. Dr. Olívio Lyra, n.º 353, 9.º andar, Centro 

Empresarial Shopping Praia da Costa Torre Leste 

Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29.101-950 - 

Tel: (27)3636-8026 www.turismo.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

 
 

OFÍCIO N.º 33/2016 

 

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, 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 

Presidente da Comissão 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Raquel Lessa) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Arquive-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

CESAN 

 

OFÍCIO N.º 014/009/2016 

 

Vitória, 06 de outubro de 2016.   

 

Senhor Presidente:  
 

Em continuidade aos atos decorrentes da 

situação relatada por meio do Ofício  

PR/014/008/2016, a COMPANHIA ESPIRITO 

SANTENSE DE SANEAMENTO -  CESAN 
informa que, considerando o volume dos últimos dias 

que contribuiu para  melhoria da vazão do Rio Jucu, 

bem como as previsões do Plano de Restrição de  

Vazão aprovado pela Agência de Regulação de 

Serviços Públicos — ARSP, que  suspenderá, a partir 

de 07/10/2016, as medidas de redução de 

fornecimento de água  previstas no Plano de 

Restrição de Vazão do Sistema Jucu. 

Como amplamente divulgado pela CESAN, 

pelo Governo do Estado e pela imprensa,  por ora a 

região abrangida pelo Sistema Santa Maria 

permanecerá com o rodízio que se  iniciou em 

22/09/2016.   

Para auxílio na identificação da abrangência 

dos Sistemas, é possível conferir no mapa  temático 

ora encaminhado, sendo que, a partir da suspensão do 

rodízio, não haverá  interrupção do seu abastecimento 

decorrente das medidas de racionamento.   

Assim como previsto no Plano aprovado e na 

Resolução ARSP 001/2016, caso haja novo 

agravamento da situação do Rio Jucu, ultrapassando 

os limites indicados no Plano, a CESAN retomará as 

medidas, observando todas as formalidades exigidas, 

em  especial a ampla e antecipada comunicação. 

Por fim, ratificamos nosso compromisso de 

Contínuo monitoramento do consumo e das 

condições Rios Jucu e Santa Maria da Vitória e 

SOLICITAMOS a colaboração para que o referido 

COMUNICADO seja transmitido aos demais 

Deputados dessa honrada Casa das Leis, renovando 

nossos votos de mais alta estima e consideração e  

colocando-nos, desde logo, à disposição para maiores 

esclarecimentos.  

 
 

Atenciosamente, 
 

 

PABLO FERRAÇO ANDREÃO 

Diretor Presidente da CESAN 

pablo.andreao@cesan.com.br 

SANDRA SILY 

Diretora Operacional 

sandra.sily@cesan.com.br 

Av. Governador Bley, Edifício BEMGE, 3º Andar, 

Centro - Vitória - ES. CEP: 29.010-150 Tel.: (27) 

2127-5353 / 5000 (geral) 

Processo n.º 2016.025928 

Ao 

mailto:pablo.andreao@cesan.com.br
mailto:sandra.sily@cesan.com.br
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Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. À Comissão de 

Saneamento. 

 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: 

 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas 

minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias 10 

e 11 de outubro, 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 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - 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, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas 

minhas ausências nas Sessões Ordinárias dos dias 13, 

19 e 20 de setembro, nos termos do §6º do artigo 305 

do Regimento Interno. 

 

Atenciosamente, 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Justificadas as ausências. À 

Secretaria.  

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 384/2016 
 

Vitória, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Sérgio Majeski, por meio do Requerimento n.º 97, 

de 2016, ao Secretário de Estado da Educação, 

conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski por cópia. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 385/2016 
 

Vitória, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 
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pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Sérgio Majeski, por meio do Requerimento n.º 101, 

de 2016, ao Secretário de Estado da Educação, 

conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski por cópia. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 386/2016 
 

Vitória, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Gilsinho Lopes, por meio do Requerimento n.º 102, 

de 2016, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, 

conforme documento em anexo. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 387/2016 
 

Vitória, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa  Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 112/2016, que “Declara de 

utilidade pública a Associação dos Pequenos 

Agricultores do Córrego Padre Francisco, localizada 

no Município de Vila Valério/ES. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

lei n.º 10.579, de 28 de setembro de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 388/2016 
 

Vitória, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 111/2016, que “Declara de 

utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Vitória - CDL VITÓRIA, localizada no Município de 

Vitória/ES”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

lei n.º 10.578, de 28 de setembro de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Arquivem-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 

18/2016 

 

“Regulamenta as atribuições de 

Nível Superior da Categoria de 

Investigador de Polícia Civil do 

Estado do Espírito Santo.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A categoria de Investigador de Polícia 

Civil, da estrutura da policia civil, de atribuições e de 

nível superior, visa à elucidação de infrações penais, 

praticando atos necessários para persecução penal.  

 

Art. 2º As funções desempenhadas pelo 

Investigador de Polícia, agente da autoridade policial, 

é de natureza policial, técnico-científica, essencial e 
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exclusiva de Estado. 

 

Art. 3º O cargo de Investigador de Polícia 

Civil, de Terceira Categoria, tem as seguintes 

atribuições: 

 

I. Atuar na apuração de infrações 

penais previstas em lei; 

 

II. Atuar nas funções de polícia 

judiciária; 

 

III. Prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito, 

submetendo à autoridade policial 

responsável para decisão sobre a 

prisão em flagrante; 

 

IV. Assegurar aos presos o respeito à 

integridade física e moral; 

 

V. Informar aos presos seus direitos 

constitucionais; 

 

VI. Executar mandado de busca e 

apreensão, mandado de prisão e 

demais ordens judiciais; 

 

VII. Executar mandado de intimação 

e de condução coercitiva; 

 

VIII. Arrecadar objetos de prova, 

instrumentos e produtos de crime; 

 

IX. Preservar locais de crimes; 

 

X. Assegurar a cadeia de custódia das 

provas que estiverem sob sua 

responsabilidade; 

 

XI. Entrevistar pessoas envolvidas 

em delitos de competência da Polícia 

da Polícia Civil, vítimas, autores ou 

testemunhas; 

 

XII. Averiguar a vida pregressa do 

indiciado, sob o ponto de vista 

individual, familiar, social, 

econômico, comportamental e outros 

que puderem influir na culpabilidade 

e na dosimetria da pena; 

 

XIII. Recrutar, manter e controlar 

informantes e colaboradores; 

 

XIV. Realizar monitoramento 

telefônico, de dados, sinais e de 

ambiente; 
 

XV. Realizar vigilância; 

XVI. Localizar e prender foragidos; 

 

XVII. Cumprir a escala de plantão ou 

de sobreaviso para o qual for 

designado; 

 

XVIII. Cumprir as diligências e 

missões para as quais for designado; 

 

XIX. Operar veículos terrestres, 

aéreos e aquáticos, quando 

devidamente habilitado, fiscalizando 

e zelando pelo correto uso e 

manutenção destes; 

 

XX. Operar equipamentos de 

comunicação e telemática, além de 

outros aparelhos e sistemas de 

desempenho da atividade policial, 

zelando pela segurança e manutenção 

de todo o processo correspondente; 

 

XXI. Interagir com outros órgãos 

policiais ou de fiscalização estaduais, 

dentro dos limites de atuação comum 

em prol da prevenção ou repressão 

penal, quando devidamente 

autorizado; 

 

XXII. Emitir pareceres, 

manifestações ou informações na 

área de sua atribuição, sobre 

atividades realizadas ou questões 

submetidas a exame por superior; 

 

XXIII. Atuar e desenvolver as 

atividades de inteligência, contra-

inteligência e operações de 

inteligência, desde que credenciado 

no SIPOCI - Sistema de Inteligência 

da Polícia Civil; 

 

XXIV. Produzir o conhecimento de 

informações, através de técnicas de 

inteligência policial e de segurança 

pública; 

 
XXV. Chefiar e coordenar equipe de 

atividade de inteligência policial e de 

segurança pública; 

 
XXVI. Chefiar e coordenar equipe de 

investigação policial; 

 
 

XXVII. Realizar ações de 

salvaguarda de assuntos sensíveis ou 

que envolvam a utilização de técnicas 

e ferramentas de inteligência e 

contra-inteligência; 

XXVIII. Realizar a análise no curso 
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de ações de investigação; 

 

XXIX Exercer ações operacionais, 

investigativas, de segurança e de 

fiscalização legalmente atribuídas à 

Polícia Civil; 

 

XXX. Lavrar autos de infração de 

competência do cargo e da Polícia 

Civil; 

 

XXXI. Exercer ações de segurança 

orgânica; 

 

XXXII. Exercer atividades de polícia 

interestadual em parceria com 

Polícias Civis de outros Entes da 

Federação; 

 

XXXIII. Atuar em missões de 

persecução penal, em outros Estados 

da Federação através de convênios; 

 

XXXIV. Gerenciar, atualizar, 

desenvolver e utilizar sistemas e 

bancos de dados criminais, de 

informações sigilosas e demais 

sistemas específicos de 

procedimentos; 

 

XXXV. Exercer outras atividades 

que lhe forem determinadas, de 

natureza estritamente policial ou de 

natureza complementar ao 

desempenho do órgão na consecução 

dos seus fins; 

 

XXXVI. Atuar em procedimentos 

correcionais; 

 

XXXVII. Participar de 

procedimentos disciplinares como 

presidente ou membro; 

 

XXXVIII. Executar as atividades de 

prevenção e contra-medidas em 

ocorrências com explosivos, aramas e 

munições, desde que devidamente 

especializado; 

 

XXXIX. Proceder à busca de dados 

necessários ao plano de informações 

da Polícia da Polícia Civil; 

 

XL. Executar todas as tarefas 

necessárias à identificação, ao 

arquivamento, à recuperação, 

produção, preparo e análise de 

informações, dados e documentos; 

XLI. Realizar a segurança de 

dignitários; 

 

XLII. Realizar segurança de 

testemunhas e depoentes especiais; 

 

XLIII. Realizar barreiras policiais; 

 

XLIV. Executar atividades de 

cinofilia e cinotecnia; 

 

XLV. Zelar pela guarda de 

documentos e materiais apreendidos; 

 

XLVI. Executar programas e 

atividades relacionadas com a 

formação, treinamento e 

especialização policial ou afins, 

conforme diretrizes definidas pela 

unidade de ensino do órgão; 

 

XLVII. Elaborar programas e 

projetos sobre assuntos de natureza 

policial e de interesse do órgão; 

 

XLVIII. Desenvolver estudos e 

pesquisas sobre os métodos e 

técnicas do trabalho policial, 

buscando o aperfeiçoamento e 

modernização da instituição; 

 

XLIX. Coordenar equipe; 

 

L. Realizar os atos de investigação, 

objetivando elucidar os fatos e 

circunstâncias de crimes. 

 

LI. Conduzir-se com sobriedade nas 

ações policiais ou quando em serviço 

na unidade policial mantendo 

idêntico comportamento nas folgas 

do serviço; 

 

LII. Tratar o público com urbanidade 

e cortesia, com firmeza e serenidade, 

só empregando força física quando 

indispensável e na justa medida da 

necessidade; 

 

LIII. Agir sempre de forma a que a 

população possa reconhecer no 

policial, um protetor e um amigo 

solícito; 

 

LIV. Manter-se preparado, inclusive 

fisicamente para participar de ações 

policiais, sempre que o trabalho de 

equipe o exigir; 

 

LV. Assistir a autoridade policial na 

persecução penal; 
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LVI. Atuar como gerenciador de 

crises, quando devidamente 

habilitado, em situações com reféns. 

 

Art. 4º O cargo de Investigador de Polícia 

Civil, de Segunda Categoria, tem as seguintes 

atribuições, além das que são previstas para categoria 

anterior: 

 

I. Coordenar, supervisionar e orientar 

equipe de trabalho que estiver sob 

sua responsabilidade; 

 

II. Coordenar estudos e pesquisas 

sobre os métodos e técnicas do 

trabalho policial, buscando o 

aperfeiçoamento e modernização da 

instituição; 

 

III. Coordenar a elaboração de 

programas e projetos sobre assuntos 

de natureza policial e de interesse do 

órgão; 

 

IV. Coordenar programas e 

atividades relacionadas com a 

formação, treinamento e 

especialização policial ou afins, 

conforme diretrizes definidas para a 

unidade de ensino do órgão; 

 

V. Coordenar as atividades de 

prevenção e contra-medidas a 

ameaças com explosivos, armas e 

munições; 

 

VI. Coordenar e supervisionar 

atividades operacionais, de 

inteligência, de segurança e 

fiscalização. 

 

Art. 5º O cargo de Investigador de Policia 

Civil, Primeira Categoria, tem a seguinte atribuição, 

além das que são previstas para as categorias 

anteriores: 

 

I. Planejar ações e avaliar resultados 

em sua área de atuação, ou por 

determinação, em atividades 

especiais. 

 

Art. 6º O cargo de Investigador de 

Policia Civil, Categoria Especial, tem 

as seguintes atribuições, além das 

que são previstas para as categorias 

anteriores: 

 

I. Instruir, orientar e coordenar os 

Investigadores, visando ao 

desenvolvimento técnico de suas 

atividades, bem como à probidade, à 

segurança pessoal e do órgão; 

 

II. Coordenar e atuar em missões 

especiais, previamente, requisitadas. 

 

Art. 7º Os investigadores de Polícia poderão 

ser requisitados pelo Órgão Ministerial (MP) para 

desempenhar as atribuições especificas do cargo, 

atuando em: 

 

I. Investigações criminais; 

 

II. Ações de atividade de 

Inteligência, desde que credenciado 

ao SIPOCI; 

 

III. Planejamento e ações de 

segurança orgânica; 

 

IV. Realizar monitoramento 

telefônico, de dados, sinais e de 

ambiente; 

 

V. Ações contra grupos e 

organizações criminosas; 

 

VI. Auxiliar na ação correcional 

institucional; 

 

VII. Coletar provas, entrevistar 

suspeitos, expor e produzir relatórios 

técnicos de investigação com 

elementos suficientes que habilitem o 

órgão do Ministério Público a 

promover a ação penal, conforme § 

5º, do artigo 39 do CPP. 

 

Art. 8º Os Investigadores de Polícia poderão 

ser requisitados pela autoridade judiciária para: 

 

I. Planejar e executar ações de 

inteligência, desde que credenciado 

ao SIPOCI, com a devida produção 

de conhecimento, para o caso 

requisitado; 

 

II. Planejamento e execução de ações 

de segurança orgânica; 

 

III. Participar de comissão de 

segurança institucional; 

 

IV. Auxiliar na ação correcional 

institucional. 

 

Art. 9º Os Investigadores de Polícia 

credenciados no Sistema de Inteligência da Polícia 

Civil - SIPOCI poderão ser requisitados pelos órgãos 
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de inteligência vinculados ao SISBIN para: 

 

I. Planejar e executar ações de 

inteligência, com a devida produção 

de conhecimento, para o caso 

requisitado; 

 

II. Planejamento e execução de ações 

de segurança orgânica; 

 

III. Ações no ramo de inteligência, 

contra-inteligência e operações de 

inteligência. 

 

Art. 10 As chefias de investigação e das 

atividades de inteligência, dentro de suas atribuições, 

caberá exclusivamente ao Investigador de Polícia 

Civil. 

 

Art. 11 Revogam-se todas as disposições em 

contrário. 

 

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de outubro 

de 2016. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

DA VITÓRIA 

GILSINHO LOPES 

MARCELO SANTOS 

ENIVALDO DOS ANJOS 

ELIANA DADALTO 

AMARO NETO 

SANDRO LOCUTOR 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

CACAU LORENZONI 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A alteração das atribuições de um cargo pela 

Administração Pública é matéria frequente debatida. 

Isto ocorre, porque, a Administração faz alterações 

em confronto com as determinações legalmente 

permitidas, afrontando, desta forma, regras 

constitucionais. 

Por exemplo, em relação aos servidores 

estaduais, a definição de cargo público deriva do art. 

3º da Lei Complementar nº 46/94: 

 

Art. 3º Cargo público é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades 

cometidas a um servidor público e 

que tem como características 

essenciais a criação por lei, em 

número certo, com denominação 

própria, atribuições definidas e 

pagamento pelos Cofres do Estado. 

Parágrafo único - Os cargos de 

provimento efetivo são organizados 

em carreiras, segundo as diretrizes 

definidas em lei. Veja-se, as 

atribuições de um cargo estão 

previstas previamente ao concurso 

público específico para cada cargo, 

que além disso, são criadas por lei. E, 

uma vez criadas por lei, somente são 

passíveis de alterações, também, por 

lei. 

 

É sabido que os servidores públicos não 

possuem direito adquirido ao regime jurídico. 

Todavia, a Administração não está autorizada a 

alterar, unilateralmente, por norma incompetente, as 

atribuições dos cargos, sob pena de agir ilegalmente. 

Por isso, a Constituição Federal, no artigo 37, 

inciso II, dispõe que a investidura em cargo ou 

emprego público depende de prévia aprovação em 

concurso público, de acordo com a natureza e 

complexidade do cargo ou emprego. 

Além disso, alterações extremadas de 

atribuições de cargos importam em provimento 

derivado, espécie de ingresso no serviço público 

vedada pela Constituição. Tenha-se que provimento 

derivado é entendido como aquele em que o servidor 

ingressa num plexo de atribuições distinto do qual foi 

nomeado, sem que prestasse o concurso público para 

um cargo específico. 

A matéria administrativo-constitucional não 

permite que o servidor venha exercer funções 

distintas daquelas que caracterizam o cargo para o 

qual prestou concurso público. 

Se o servidor foi nomeado para exercer as 

atribuições de um determinado cargo e nele foi, 

devidamente, investido, há de exercer o servidor, a 

partir de então, as funções a ele inerentes e, não, as 

atribuições de outro cargo para o qual não foi 

investido. 

Desta forma, quanto ao exercício, surge um 

dos mais gravosos e comuns problemas da 

Administração Pública, que é o desvio de função, 

acarretando traumas administrativos que não são 

solucionáveis facilmente. 

Isto significa dizer que não é permitido à 

Administração Pública realizar alterações 

substanciais nas atribuições dos cargos, justamente, 

para evitar questões traumáticas. 

Portanto, conclui-se que, somente, é 

permitido à Administração Pública promover 

alteração de atribuições em cargos públicos através 

de lei própria. 

Estas são as razões que justificam a presente 

proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Devolva-se aos autores com 

base no art. 143, VIII do Regimento Interno. 

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

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 297/2016 

 

Torna obrigatória a divulgação do 

Disque 100 e do aplicativo Proteja 

Brasil nos cinemas de todo o Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º É obrigatória à divulgação do Disque 

100 em todos os cinemas do Estado, para denúncia de 

violência contra a criança e adolescente. 

 

Art. 2º A divulgação de que trata o “caput” 

deste artigo poderá ser feita por meio de exibição na 

tela do cinema do “Disque 100” e aplicativo “Proteja 

Brasil”, antes do início do filme, ou por meio de 

afixação de cartaz em local de grande circulação e 

fácil visualização. 

 

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

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 04 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Proteja Brasil é resultado de uma parceria 

entre a Secretaria de Direitos Humano, Unicef e a 

CEDECA-Bahia e foi desenvolvido pela Ilhasoft. O 

aplicativo apresenta de forma simples informações 

sobre os tipos de violência e indica ao usuário, a 

partir do local onde ele está, telefones e endereços de 

delegacias, conselhos tutelares e organizações que 

ajudam a combater a violência contra a infância e 

adolescência nas principais cidades brasileiras. Nas 

demais cidades, o aplicativo indica o Disque Direitos 

Humanos - Disque 100. 

O presente projeto de lei tem por finalidade 

divulgar o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil ao 

maior número de crianças e adolescentes em local 

onde há uma grande concentração dos mesmos, como 

nos cinemas. 

Trata-se de uma iniciativa que visa combater 

a violência sexual contra crianças e adolescentes, 

visto que a divulgação dos meios de denúncia 

certamente coage o agressor e encoraja a criança a 

denunciar a violência.  

Face ao exposto entendo que a presente 

proposição é de grande relevância e alcance social. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e Gildevan 

Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 298/2016 

 

Proíbe a entrada ou permanência de 

pessoas utilizando capacete, 

qualquer outro tipo de cobertura ou 

máscara, que oculte o rosto, nos 

estabelecimentos comerciais, 

públicos ou abertos ao público no 

âmbito do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica proibida a entrada ou 

permanência de pessoas utilizando capacete, qualquer 

outro tipo de cobertura ou máscara, que oculte o 

rosto, nos estabelecimentos comerciais, públicos ou 

abertos ao público no âmbito do Estado. 

 

§ 1º- Os efeitos desta Lei estendem-se aos 

prédios que funcionem no sistema de condomínio. 

 

§ 2º- Nos postos de combustíveis e lojas de 

conveniência, os motociclistas deverão retirar o 

capacete antes da faixa de segurança para 

abastecimento, ou antes, de entrarem na loja. 

 

§ 3º- Bonés, capuzes e gorros são proibidos 

de serem utilizados nos locais definidos no caput 

deste artigo, desde que cubram o rosto, com intenção 

de dificultar a identificação. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2016. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA 
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Vivemos um momento de grande tensão, 

principalmente no que se refere à segurança pública. 

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. 

De acordo com a Policia Civil, crimes 

cometidos em motos dificultam as investigações. “O 

capacete impede reconhecimentos”, explica. 

Diariamente tomamos conhecimento de 

violências, assaltos e crimes praticados por pessoas 

que se utilizam do fato de estarem com capacete ou 

vestimentas que impedem a sua identificação, 

utilizando-se deste artifício para portar algum tipo de 

arma, deixando as autoridades policiais em situação 

difícil, simplesmente pelo fato da impossibilidade do 

seu reconhecimento ou identificação dos autores. 

Portanto, o fenômeno da violência faz parte 

de um conjunto de visões que necessitam de medidas 

que possam minimizá-las. As desigualdades sociais, 

banalização da vida, reflexo cultural de uma 

sociedade violenta e extremamente competitiva, entre 

outros fatores, tem gerado este estado de insegurança 

que hoje se assiste de modo quase que impassível 

pela população. 

Entendendo que o Poder Público é o principal 

responsável pela implementação de politicas públicas 

de combate à violência, como as que vem realizando 

com imenso sucesso. O presente Projeto de Lei, 

busca oferecer mais um instrumento de combate e 

prevenção, como forma de integrar medidas de 

combate ao crime e a identificação de criminosos. 

Contamos como nossos nobres Pares na 

aprovação deste. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 299/2016 

 

Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à Produção de Frutas in 

Natura e de Produtos Derivados. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual de 

Incentivo à Produção de Frutas - PEIPF - que tem por 

objetivo o desenvolvimento das cadeias produtivas de 

frutas in natura e de produtos derivados no Espírito 

Santo, por meio de ações governamentais e de 

empreendimentos privados. 

 

Parágrafo único. Os incentivos a que se 

refere esta Lei destinam-se ao plantio, a 

industrialização e a comercialização de frutas in 

natura e de produtos derivados no mercado Estadual. 

 

Art. 2º As finalidades da PEIPF são as que se 

seguem: 

 

I - ampliar a produção e o 

processamento de frutas no Espirito 

Santo; 

 

II - estimular a elevação do consumo 

doméstico de frutas in natura e de 

produtos derivados; 

 

III - promover as exportações de 

frutas in natura e de produtos 

derivados; 

 

IV - reduzir as perdas e os 

desperdícios de frutas in natura ao 

longo da cadeia produtiva; 

 

V - divulgar e incentivar a Produção 

Integrada de Frutas (PIF), nos moldes 

do programa desenvolvido pela 

Secretaria Estadual de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca;  

 

VI - apoiar a produção orgânica de 

frutas; 

 

VII - desenvolver programas de 

treinamento e aperfeiçoamento da 

mão de obra empregada nas cadeias 

produtivas de frutas in natura e de 

produtos derivados; 

 

VIII - ampliar as políticas de 

financiamento e de seguro do crédito 

e da renda nas cadeias produtivas de 

frutas in natura e de produtos 

derivados ; 

 

IX - promover a modernização da 

logística de escoamento de produtos 

frutícolas e remover gargalos de 

infraestrutura; 

 

X - apoiar a pesquisa e a assistência 

técnica para o setor frutícola 

Estadual; 
 

XI - aumentar a capacidade do Poder 

Público para realizar análise de riscos 

nas cadeias produtivas, emitir 
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certificados fitossanitários e efetuar a 

fiscalização das exportações e 

importações de frutas in natura e de 

produtos derivados; 

 

XII - desenvolver programas de 

incentivos ao agricultor familiar para 

o cultivo e processamento de frutas; e 

 

XIII - fomentar o associativismo nas 

cadeias de produção e processamento 

de frutas. 

 

Art. 3º São instrumentos da PEIPF: 

 

I - o crédito rural sob condições 

favorecidas, em especial no que se 

refere a taxas de juros e prazos de 

pagamentos; 

 

II - a pesquisa agronômica e a 

assistência técnica para a produção, o 

processamento e a comercialização 

de frutas; 

 

III - certificação de origem e de 

qualidade das frutas destinadas à 

comercialização no mercado interno 

e externo; 

 

IV - a Produção Integrada de Frutas 

(PIF), nos moldes do programa 

desenvolvido pela Secretaria 

Estadual de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca.  

 

Art. 4º Para a consecução dos objetivos 

previstos nesta Lei, a Política Estadual de Incentivo à 

Produção de Frutas contará com os seguintes 

recursos: 

 

I - dotações orçamentárias do Estado; 

 

II - produto de operações de crédito 

internas e externas firmadas com 

entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiros; 

 

III - saldos de exercícios anteriores; e 

 

IV - outras fontes previstas em lei. 

 

Art. 5º Os recursos referidos no art. 4º se 

destinam a: 

 

I - apoiar o desenvolvimento da 

fruticultura, promovendo a 

disseminação de tecnologias que 

concorram para aumento da 

produtividade e da qualidade das 

frutas; 

 

II - fortalecer e expandir os 

segmentos da cadeia produtiva de 

frutas; 

 

III - realizar pesquisas, estudos e 

diagnósticos; 

 

IV - promover a capacitação 

tecnológica do setor; 

 

V - realizar melhorias na 

infraestrutura de apoio à produção e 

comercialização de frutas; 

 

VI - incrementar a cooperação 

técnica e financeira Nacional com 

organismos particulares e oficiais, 

relativa à fruticultura. 

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Seções, 04 de outubro de 2016. 

 

FREITAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA. 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial 

de frutas, perdendo somente para a China e Índia. A 

fruticultura ocupa hoje 2,3 milhões de hectares e boa 

parte dessa área está em pequenas e médias 

propriedades rurais. O Instituto Brasileiro de Frutas 

estima que a atividade ocupa, direta ou indiretamente, 

5,6 milhões de pessoas no País. 

Segundo o ex-ministro da Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 

Roberto Rodrigues, “temos mais de 500 variedades 

de plantas frutíferas, das quais quase a metade são 

nativas da Amazônia. No entanto, apenas cinco frutas 

- banana, laranja, maçã, abacaxi e uva - representam 

67,4% do mercado, em volume.  

Em 2012, apenas 74 milhões de toneladas 

(9,5% do total produzido) foram exportados para 

todos os mercados. E isto representa, sem dúvida, 

uma grande oportunidade para nós. Com a 

impressionante variedade de frutas aqui produzidas, 

podemos conquistar mercados tanto para as mais 

consumidas como também em nichos especiais. 

Embora grande produtor de frutas, a 

participação brasileira no mercado internacional é 

inexpressiva (excluindo-se o suco de laranja). 

Exporta somente 2% das frutas que produz, segundo 

a CNA.  

A logística apresenta-se como um entrave à 

competitividade e avanço da fruticultura no Brasil. 

As condições das estradas e portos são apontadas 
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como desestímulo às exportações de fruta no País. 

As exportações brasileiras de frutas in natura 

têm sido objeto de discussões sobre alternativas de 

geração de divisas para o País no comércio 

internacional. 

De acordo com o estudo “Janelas de 

Mercado: A Fruticultura Brasileira no Mercado 

Internacional”, de autoria de Maria Luiza Nachreiner, 

Renata dos Santos e Margarete Boteon, “conhecer o 

mercado internacional vem sendo um desafio para os 

produtores de frutas frescas que, cada vez mais 

querem conquistar uma fatia desse atraente canal de 

comercialização.  

O Brasil, em função de suas condições 

climáticas, apresenta um enorme potencial para se 

tornar em dos maiores polos produtivos de frutas 

frescas para o mercado mundial. Os Estados Unidos, 

apesar de serem um importador em potencial, não são 

em grande comprador da fruta brasileira, que, na 

maioria dos casos não consegue ultrapassar as 

barreiras legislativas e sanitárias - definidas por 

aquele país. A Europa é grande compradora do 

produto brasileiro, chegando a importar cerca de 63% 

do volume total de frutas brasileiras. 

E acrescentam: “Os principais entraves 

enfrentados pelo exportador brasileiro nas 

negociações com o mercado internacional, segundo 

dados levantados pelo presente trabalho, são: 

 

- barreiras fitossanitárias e 

legislativas dos países importadores; 

- falta de uma política de defesa 

fitossanitária de âmbito nacional; 

- qualidade inadequada para a 

exigência do comprador; 

- carência de infraestrutura 

organizada, que abranja crédito para 

comercialização e para armazenagem 

do produto; 

- entrada de agentes poucos 

gabaritados que acabam 

comprometendo a credibilidade do 

setor nacional frente ao comprador, 

- falta de contratos pré-estabelecidos 

entre exportador e importador; 

- baixa qualidade das estradas que 

atendem ao Nordeste, polo da 

fruticultura nacional, e infra-estrutura 

precária dos portos da região; 

- fraca atuação dos agentes 

governamentais junto aos órgãos 

internacionais da defesa do produto 

nacional; 

- falta de divulgação das frutas 

tropicais nos países de clima frio. 
 

A negociação com clientes externos, muitas 

vezes informal, isto é, sem contratos pré-fixados é 

outro agravante à exportação brasileira, 

possibilitando frequentes contestações da qualidade 

da fruta comercializada sob consignação. Essa forma 

de negociação é prejudicial aos produtores brasileiros 

que ficam sujeitos às oscilações do mercado, sem 

garantia do valor a ser recebido.” 

Diante dessas dificuldades, o projeto ora 

apresentado promove alianças com os setores público 

e privado, visando atender as principais demandas 

relacionadas a melhoria da qualidade dos produtos e 

de seu abastecimento, através das experiências bem 

sucedidas na geração de oportunidades e na 

diversificação das unidades produtivas. Assim, com o 

objetivo de contribuir na melhoria de vida dos 

agricultores e levar alimento seguro a população 

consumidora, o presente projeto pauta-se na 

qualificação dos produtos estabelecendo medidas 

estratégicas no desenvolvimento rural sustentável.  

Por ser esta uma proposição de grande 

importância para a fruticultura estadual, contamos 

com o apoio dos ilustres pares para a sua aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 300/2016 

 

Institui “Dia Estadual do Médico 

Psiquiatra”, a ser celebrado 

anualmente no dia 13 de agosto. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica instituído o “Dia Estadual do 

Médico Psiquiatra”, a ser celebrado anualmente no 

dia 13 de agosto. 

 

Parágrafo único - O dia previsto no “caput” 

deste artigo passa a integrar o Calendário Oficial do 

Estado. 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei tem como objetivo 

incentivar, estimular e valorizar, a carreira do médico 

psiquiatra, tendo em vista a importância desta 
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especialidade para a saúde mental humana. 

Calcula-se que 450 milhões de pessoas no 

mundo sofram de doenças mentais. Elas acabam 

sendo discriminadas e estão vulneráveis à violência, 

exploração, abusos físicos e sexuais, desnutrição, 

doenças e morte. 

Em relação ao problema da saúde mental, a 

Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que a 

cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. 

São mais de 800 mil por ano. A prática é a segunda 

maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 

A OMS afirma que o suicídio representa um 

sério problema de saúde, mas que pode ser resolvido 

com tempo e intervenções de baixo custo. 

O médico psiquiatra é um profissional 

habilitado para diagnosticar, tratar e prevenir os mais 

variados distúrbios mentais, sejam eles de origem 

orgânica ou funcional, como depressão, pânico, 

ansiedade, medos, dependência de substâncias 

psicoativas, doenças alimentares, transtornos sexuais, 

psicóticos e outros. Além disso, é capacitado para 

prescrever medicamentos, conduzir procedimentos 

médicos, internar, reabilitar e fazer psicoterapia. 

O principal objetivo deste profissional é 

amenizar o sofrimento do paciente, trazendo bem-

estar psíquico através do tratamento. Para isso é 

necessário, inicialmente uma avaliação detalhada do 

indivíduo, chamada tecnicamente pelos médicos de 

“anamnese”, onde se pondera as perspectivas 

biológicas, psicológicas e até mesmo culturais. 

O trabalho do psiquiatra abrange outros 

profissionais da área de saúde, a fim de melhorar o 

desempenho do tratamento que paciente está ou será 

submetido, por isso pode solicitar exames 

complementares ou excluir diagnósticos diferenciais. 

A formação médica é essencial para diferenciar 

condições patológicas que podem estar associadas a 

quadros mentais ou emocionais. 

O profissional auxilia o Poder Judiciário e o 

Ministério Público, em casos de interdição e 

avaliação de sanidade mental, possuindo um papel 

fundamental no modelo de assistência integral no 

estado de equilíbrio entre uma pessoa e o seu meio 

sociocultural, fazendo parte interativa e atuando de 

forma harmônica na composição das equipes 

multiprofissionais em benefício dos pacientes. 

Cada vez mais as pessoas buscam ajuda 

psiquiátrica para tratar de questões que envolvem a 

vida nos seus aspectos psicológicos e sociais. As 

relações podem transformar-se problemáticas ou a 

ansiedade pode crescer drasticamente e durar mais, 

fazendo com o que o sujeito jovem recém-chegado a 

empresa onde trabalha, caracterize uma ameaça ao 

seu emprego seguro e dores de cabeça podem 

começar literalmente uma após a outra. As emoções 

que surgem como reação ao estresse e tensões 

cotidianas podem trazer reflexos à pessoa, ou podem 

estar estranhamente ausentes. Comer pode ser um 

refúgio e dormir pode começar parecer irresistível ou 

ilusório; álcool ou drogas podem ficar fora de 

controle. 

Os problemas podem ser súbitos, como por 

exemplo, um ataque de pânico ou assustadores como 

alucinações, pensamentos suicidas ou "vozes" que 

sussurram intrusivas coisas incompreensíveis. Os 

sintomas podem ser de longo prazo, tais como uma 

cortina de fumaça de melancolia que nunca parece 

levantar, causando uma vida cotidiana distorcida, 

fora de controle e desmerecida. 

A integralidade na assistência da saúde 

mental impõe a participação do psiquiatra, uma vez 

que o atendimento especializado nesta área é 

fundamental para promover um auxílio inclusivo e 

efetivo, visando superar e erradicar os estigmas e a 

discriminação acerca das pessoas portadoras de 

transtornos metais e comportamentais. Não há saúde 

mental integral sem a participação deste especialista. 

A presente proposta visa criar o dia do 

Médico Psiquiatra, para que nessa data se possa 

discutir todos os temas afetos a essa tão importante 

área da medicina e permitir que profissionais e 

pacientes, junto com a comunidade capixaba 

efetivem programas de saúde mental e conquistem 

uma nova realidade nesse campo. Muitos 

preconceitos ainda persistem e muitas ações ainda se 

fazem necessárias para que o Estado garanta os 

legítimos direitos civis e humanos às pessoas 

acometidas de transtorno mental. 

Pelo exposto, peço aos nobres colegas, o 

apoio para aprovação da presente proposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 301/2016 

 

Declaro de Utilidade Pública o 

Instituto Luiz Braille do Espírito 

Santo.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública 

Estadual o INSTITUTO LUIZ BRAILLE DO 

ESPÍRITO SANTO. 

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

sua publicação. 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016. 
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DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Instituto Luiz Braille do Espírito Santo é 

uma associação civil de pessoas com deficiência 

visual, de direito privado, natureza filantrópica, sem 

fins econômicos, regida pelo Estatuto e pelas demais 

disposições legais que lhe forem aplicadas.  

O Instituto tem como finalidade prestar 

assistência a pessoas com deficiência visual, como 

também as pessoas de visão subnormal, que 

participem assidualmente das atividades oferecidas 

pelo Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, 

aplicando integralmente suas rendas, recursos de 

eventuais em sua manutenção e seus objetivos 

estatuários, prestar-lhes atendimentos gratuitos nas 

áreas: assistência social, artístico, intelectual , 

esportivo e saúde.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça do despacho do Projeto de Lei 

Complementar n.º 18/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

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 302/2016 

 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

tradução em Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS em todos os 

programas televisivos de caráter 

jornalístico no Estado do Espírito  

 

Santo.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criado, por meio desta lei, 

sistema de ampliação de acessibilidade a surdos, em 

atenção aos telejornais das televisões em operação na 

Rede Aberta no Estado do Espírito Santo. 

Parágrafo Único: A presente legislação não 

ingressa no conteúdo ou produção jornalístico, ou no 

sistema de operação da empresa. 

 

Art. 2º - As redes abertas de televisão 

públicas ou privadas, que veicularem programações 

jornalísticas de produção própria, ou produzidos por 

terceiros sob encomenda, deverão incluir a tradução 

simultânea de libras. 

 

§1º. O Intérprete atuará em todas as 

transmissões dos telejornais referidos no caput, ainda 

que em regime de plantão de notícias. 

 

§2º. A presente lei não se aplica aos 

telejornais oriundos de rede nacional, quando 

meramente retransmitidos pelas empresas referidas 

nesta lei. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2016. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Libras, a língua brasileira de sinais, ou mais 

conhecida como a língua de sinais (gestual) usada 

pela maioria dos surdos brasileiros. Os sinais surgem 

da combinação de configurações de mão, 

movimentos, e de pontos de articulação, locais no 

espaço ou no corpo onde os sinais são feitos. Assim, 

constituem um sistema linguístico de transmissão de 

ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil. A língua de sinais ou gestual existe 

em todo o mundo. 

Relevando a surdez como uma experiência 

visual, popularizar a linguagem de sinais, garante ao 

surdo a possibilidade de reconhecimento e 

legitimação desta forma de comunicação, 

desprezando qualquer forma de padronização, de 

comportamento ou tentativa de normalização do 

sujeito surdo.  

Importante destacar, que os deficientes 

auditivos têm direito à informação, tanto a liberdade 

de expressão como o direito de informação estão 

previstos em lei e estendidos a qualquer pessoa, sem 

distinção. O direito de informação está ligado 

diretamente à produção de notícias. 

O dispositivo que consta no artigo 220 da 

Constituição Brasileira afirma, claramente, que a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, 

não sofrerá qualquer espécie de restrição. Assim, a 

capacidade de os meios de comunicação oferecerem 

alternativas comunicacionais deveria ser irrestrita e 

ilimitada, o que não acontece. 

Além disso, a informação oriunda dos meios 

de comunicação de massa atinge, ou, pelo menos, 
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pretende atingir difusamente uma coletividade. Não 

se leva em consideração de que se trata de uma massa 

anônima, mista e que possíveis deficiências possam 

existir.  

Ao encontro da Constituição Brasileira, está a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que 

garante o acesso à informação a toda e qualquer 

pessoa, independente da origem ou classe social. Os 

portadores de deficiência ainda têm direito à 

integração social. Somado ao direito de informação, o 

da integração social passa por vários campos e 

engloba uma série de outras conquistas. Isso dá aos 

surdos, condições de uma vida digna. 

Com relação às emissoras de televisão, 

conclui-se que elas deveriam tratar os surdos em dois 

aspectos: em igualdade, quando se trata de transmitir 

as notícias, informações; e com olhar diferenciado, 

no sentido de oferecer recursos como legendas 

ocultas ou intérpretes de sinais que possibilitem tal 

acesso. De qualquer forma, só o princípio da 

igualdade já abrangeria os surdos. 

Amaral (2002, p.17) dispõe que o “direito de 

se informar é inalienável, imprescritível e com todas 

as outras características do direito fundamental”. 

Sabe-se que os meios de comunicação de 

massa influenciam as pessoas, ditam 

comportamentos, hábitos, modificam ou reafirmam 

opiniões. Portanto, estudos que estabeleçam relações 

entre os receptores com algum tipo de deficiência, 

como no caso a surdez, podem suscitar novas 

abordagens e considerações para o engajamento da 

responsabilidade social no processo de inclusão. 

Uma parcela muito grande da população 

deslumbra-se com o fascinante mundo da televisão. 

Muitas pessoas alimentam a imaginação e a fantasia, 

além de ampliarem suas redes de conhecimentos 

através desse veículo que já existe no Brasil desde 

1950. 

A televisão é uma poderosa arma de 

conscientização e sensibilização. Ainda é uma fonte 

de socialização se for levada em consideração a 

forma como ela interpreta a realidade. A televisão 

também possibilita o conhecimento de outras 

culturas, dos problemas de outros povos, grupo ou 

pessoas, fazendo com que sejam gerados sentimentos 

de participação e inclusão. Daí a importância desse 

veículo como meio de controle social, além de ser 

formadora de opinião. 

Dessa forma, fica evidente que os surdos 

desenvolvem técnicas que aprimoram e colaboram 

para a decodificação da mensagem televisionada. 

Apesar dessa constatação, a maioria das 

programações da televisão brasileira não tem 

nenhuma iniciativa, por mais insignificante que seja, 

voltada para a comunidade surda. Os intérpretes da 

língua de sinais são vistos apenas em programas 

religiosos ou em épocas de campanhas eleitorais.  

Por isso, conclui-se que a comunidade surda 

foi esquecida, também, pelos meios de comunicação 

de massa, muito embora exista uma lei que ampara a 

todos os surdos. 

A televisão é um dos meios de comunicação 

de massa e com a capacidade de “sensibilizar um 

grande número de pessoas ao mesmo tempo” (Ibid., 

p.60). Portanto, diante dessa realidade, não existem 

pretextos para que não sejam estreitadas as relações 

do surdo com a televisão.Entre os recursos que 

facilitam a compreensão de uma informação pelo 

surdo.  

A proposta da inclusão social por meio da 

informação evidencia-se nas peculiaridades do Jornal 

Visual. Isso porque ele oferece todas as ferramentas 

necessárias aos surdos para uma boa compreensão da 

notícia. Um dos destaques é o uso do principal meio 

de comunicação do surdo, a LIBRAS. Também 

apresenta temas com grande valor para a comunidade 

surda, como acontecimentos importantes no Brasil e 

no mundo, ou mesmo pautas ligadas à inclusão 

social. 

Por tais motivos, apresento a presente 

proposta para apreciação desta Casa de Leis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Devolva-se ao autor, com base 

no art. 143. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 150/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, baseado no §3º, Art 81, do 

Regimento Interno, requer a V. Ex.ª, a retirada da 

Comissão de Justiça, do PL100/2016, de sua autoria, 

para que a Comissão de Justiça, se manifeste no 

Plenário, uma vez que o prazo daquela comissão 

expirou em 19.09.2016.  

 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

Líder do PEN 51 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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REQUERIMENTO N.º 151/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

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

fulcro no art. 35, III, do Regimento Interno, licença 

sem remuneração, para tratar de interesse particular, 

no 28 de setembro. 

 

Vitória, 04 de outubro de 2016. 

 

MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Defiro.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 152/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

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

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

sem remuneração, para tratar de interesse particular, 

nos dias 21, 26 e 28 de setembro. 

 

Vitória, 05 de outubro de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 153/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

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

fulcro no art. 305, do Regimento Interno, 

cancelamento da licença médica, retroativo ao dia 07 

de setembro de 2016. 

 

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2016. 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 94/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 

regime de urgência, para o Projeto de Lei 

Complementar que altera a denominação da 

Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. 

Oriundo da Mensagem Governamental nº 

281/2016. 
 

Palácio Domingos Martins, 03 de outubro 

de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Requerimento de Urgência n.º 

094/2016.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 95/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 

regime de urgência, para o Projeto de Lei que altera 

a Lei nº 9.864, de 26 de junho de 2012, que dispõe 
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sobre a reformulação do Programa de 

Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA no 

Estado. Oriundo da Mensagem Governamental nº 

280/2016. 
 

Palácio Domingos Martins, 03 de outubro 

de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas e Marcos 

Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Requerimento de Urgência n.º 

095/2016.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 96/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 

Projeto de Decreto Legislativo n.
o
 008/2014, de sua 

autoria, que susta/anula os efeitos do contrato nº 

01/98 e suas alterações firmadas entre o Governo do 

Estado do Espírito Santo e a RODOSOL S/A na 

forma que especifica. 

Esta iniciativa de requerer a urgência para 

este projeto foi motivada pelo longo prazo em que a 

matéria encontra-se tramitando neste Poder e também 

pela relevante decisão do Ministério Público de 

Contas do Espírito Santo que se pronunciou 

recentemente por meio da seguinte NOTA: 

 

“O Ministério Público de Contas 

(MPC) protocolou Representação, no 

dia 27 de setembro, na qual aponta 

formação de um cartel[1]responsável 

por fraudar o processo licitatório da 

concessão do Sistema Rodovia do Sol 

e articular a transferência irregular 

do direito de administrar e explorar 

a concessão, além de construir obras 

com qualidade inferior à contratada 

pelo Estado do Espírito Santo - 

financiadas com recursos públicos 

(BNDES - Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

- e Bandes - Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo), 

oriundos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) e do Fundo de 

Participação PIS/Pasep, e custeadas 

pelos usuários do sistema -, e pede a 

adoção de medida cautelar para 

determinar, entre outras 

providências, o afastamento imediato 

do referido cartel do controle da 

concessão do Sistema Rodovia do 

Sol, a intervenção do governo do 

Estado na concessão e a suspensão 

imediata da cobrança de tarifas nas 

duas praças de pedágio (Terceira 

Ponte e Praia do Sol). 

Com fundamento em robusto acervo 

documental produzido a partir dos 

trabalhos realizados pelos auditores 

de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo 

(TCE-ES), bem como pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

Rodosol de 2004[2], o 

aprofundamento das investigações 

pelo MPC permitiu identificar um 

projeto de poder envolvendo a 

participação articulada de agentes 

públicos e privados - qualificado 

pelo Relatório da CPI como 

“‘conluios abjetos’ e ‘ação entre 

amigos’ para sob os auspícios da 

atuação ilegítima do Estado, obterem 

ganhos exorbitantes e 

enriquecimento ilícito com a 

aparência de legalidade” -, 

engendrado por um Consórcio 

Local formado pelas empresas dos 

grupos Coimex (liderado 

por Octacílio José Coser),Tervap 

Pitanga (liderado por Fernando 

Aboudib Camargo), A. 

Madeira(liderado por Américo 

Dessaune 

Madeira) e Urbesa/Arariboia (lidera

do por Wilmar dos Santos Barroso, 

já falecido). 

 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de outubro 

de 2016. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual  

Líder do PDT 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

file:///D:/COMUNICAÃ�Ã�O/SITE%20MPCES/Representacao%20Rodosol/RepresentaÃ§Ã£o%20MPC%20Rodosol%20-%20Nota%20tÃ©cnica.docx%23_ftn1
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FERRAÇO - DEM) - Requerimento de Urgência n.º 

096/2016.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de requerer 

votação nominal e de encaminhar votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o requerimento 

do Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

A votação será nominal. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, gostaria 

de encaminhar e pedir o apoio dos nobres Senhores 

Deputados e Deputadas contrário ao regime de 

urgência. É uma matéria complexa que já tivemos a 

oportunidade de apreciar em outras ocasiões nesta 

Casa, considerada inconstitucional, em que pesem no 

mérito as virtudes, a preocupação do autor, mas é um 

assunto que já está judicializado, está sendo resolvido 

no âmbito do Judiciário, com auditoria do Tribunal 

de Contas. 

Dessa forma, acho que não é prudente, não é 

conveniente a esta Casa a apreciação dessa matéria 

em regime de urgência. Gostaria de contar com os 

nobres Senhores Deputados e Deputadas para  

votarem NÃO ao requerimento do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. (Muito bem!) 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar como autor. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, fico 

pasmo com a postura do líder do governo. Aliás, 

desde a semana passada, estou sabendo que o 

governador está fazendo, pessoalmente, reuniões para 

tentar manter o monopólio da Rodosol que espoliu o 

povo do Espírito Santo, tanto no pedágio da Terceira 

Ponte, quanto no pedágio da Rodovia do Sol. E, hoje, 

se confirma com a atuação do líder do governo nesta 

Casa.  

Mas quero dizer, Senhor Presidente, que essa 

luta é antiga. O Ministério Público de Contas, 

recentemente, demonstrou que temos razão. Esta 

Casa não pode pactuar com pouca vergonha. Se o 

Executivo quer pactuar com essa safadeza que é o 

pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, com 

o povo de Vila Velha sendo espoliado, que participe. 

Esta Casa não pode participar. Então, peço aos 

Senhores Deputados que votem com o povo do 

Espírito Santo, votem pela dignidade do serviço 

público e contra a corrupção que está campeã no 

pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, 

Senhor Presidente. É assim que encaminho.  

Peço de forma muito respeitosa que os 

Senhores Deputados votem com regime de urgência, 

porque essa matéria já está mais do que vencida. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - A votação será nominal, 

atendendo ao requerimento aprovado pelo plenário.  

Voto SIM, apoia o pedido do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio; voto NÃO, rejeita o 

regime de urgência conforme solicitação do Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

O painel já está aberto.  

 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero justificar o 

voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em seguida, atenderemos o 

pedido de V. Ex.ª, Senhora Deputada Luzia Toledo.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Pelo falecimento... 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Da 

dona Ara do Brasil Albernaz. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Todos os Senhores Deputados 

já votaram? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Lamentavelmente os 

deputados de Vila Velha e de Cariacica não estão 

presentes. Isso é ruim.  

Alguns deputados de Vila Velha estão 

presentes. V. Ex.ª votou, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Eu também sou de Vila Velha, mas há 

deputado de Vila Velha que não está presente. A 

Senhora Deputada Janete de Sá votou. 

Isso é ruim, é muita subserviência desta Casa 

ao Poder Executivo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Vamos proclamar o resultado. 

Encerrada a votação.  
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(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não votaram os Senhores 

Deputados Almir Vieira,  Edson Magalhães e 

Hudson Leal) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Doutor Hércules, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Euclério Sampaio, Janete de Sá e 

Sergio Majeski; votam NÃO os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, 

Da Vitória, Dary Pagung, Erick 

Musso, Gildevan Fernandes, Luzia 

Toledo, Marcos Bruno, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur e Raquel Lessa)  

 

Votaram SIM sete Senhores Deputados; 

votaram NÃO dez Senhores Deputados; uma 

abstenção do Presidente, regimentalmente impedido 

de votar. 

Fica rejeitado o regime de urgência. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero justificar meu 

voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - (Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, quero dizer ao meu 

querido amigo, Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

que votei não. Não porque o assunto não mereça que 

continue sendo discutido nesta Casa amplamente, 

mas recebi do governo passado...  

Apresentamos um projeto em 2013 bem 

semelhante ao de V. Ex.ª, e o parabenizo por ele, mas 

foi considerado inconstitucional por esta Casa. Ainda 

assim, continuei discutindo o projeto, mas não 

conseguimos sensibilizar nem a engenharia. Depois, 

fizemos uma reunião com a IAB para ver a 

possibilidade de fazer essa... Aliás, nem pedi 

exatamente que fosse isso ou aquilo porque não tenho 

competência para saber, mas fizemos reuniões com 

os engenheiros, com os arquitetos, e todos acharam 

difícil. Recebemos um parecer técnico assinado pela 

Agência Reguladora de Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária, Arsi, assinado pelos 

engenheiros Estela Regina Vicentini e Mamoru 

Togawa Komatsu. Esses dois engenheiros fizeram 

um grande esforço, na época, para dizer, no final, que 

não tinha consistência. Com isso, recebemos da Casa 

Civil, do então secretário Tyago Hoffmann, 

documento dizendo que o projeto era 

inconstitucional, que não tinha amparo legal. 

 Quero dizer que não recebi nenhum pedido 

do Governo. Há muito tempo não converso com o 

governador Paulo Hartung, nem reunião tenho tido. 

Há muito tempo não vou ao Palácio. Votei com base 

no meu projeto e acho que devemos ampliar a 

discussão, que acho extremamente importante! 

Devemos conversar outra vez com o IAB e com o 

Crea, devemos conversar com quem entende! Não 

entendo dessa parte, mas mandei fotos de outros 

lugares que têm uma proteção, como Portugal. Vimos 

a estrutura pessoalmente, trouxemos fotos e 

documentamos, mas não conseguimos que o nosso 

projeto fosse à frente. Portanto, votei NÃO por esse 

motivo! (Muito bem!) 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificar o voto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Pois não, Senhor Deputado. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, profissionais de imprensa, todos 

que nos assistem, uma boa-tarde! 

Primeiro, quero dizer à Senhora Deputada 

Luzia Toledo que S. Ex.ª ouviu o galo cantar, mas 

não sabe onde foi! S. Ex.ª justificou o voto do que 

não estava em votação! Senhora Deputada Luzia 

Toledo, só para orientar V. Ex.ª, que demonstra estar 

meio perdida: V. Ex.ª está em plenário, estamos 

votando o pedido de regime de urgência do projeto 

que visa suspender o contrato da rodovia do Sol, e 

não a questão de proteção - V. Ex.ª discursou sobre 

proteção. E mais: sei que V. Ex.ª nunca votaria com o 

povo com relação ao pedágio, porque já me 

confidenciou o óbice que tem de votar contra 

pedágio, então, respeito! 

Agora, quero agradecer aos demais 

deputados que votaram SIM. Fico triste, Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço, com o 

comprometimento deste Governo com os empresários 

da Rodosol, com os empresários que espoliam o povo 

do Espírito Santo, principalmente o de Vila Velha, de 

Cariacica e de Vitória, e com deputados destes 

municípios, deputados que se dizem de partidos que 

defendem o povo, votarem contra, votarem a favor do 

empresariado. Causou-me surpresa, tantos os de 

Cariacica, quanto os de Vila Velha, principalmente! 

Esta Casa deu uma clara demonstração de 

subserviência ao Palácio, porque hoje o chefe da 

Casa Civil ligou para todos os deputados! Não 

adianta falarem que não ligou, porque ligou!  

Quero registrar quem votou favorável: os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Doutor Hércules, 

Janete de Sá, Sergio Majeski e Eliana Dadalto. Se 

faltou mais algum, quero que me perdoe! V. Ex.ª 

acha que o povo não está vendo isso, Senhor 

Deputado Nunes, que é de Vila Velha, mas votou 

contra o povo e a favor do empresário Rodosol? Não 
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sei se a Rodosol é doadora de campanha, mas quero 

dizer que para quem diz defender o povo, Senhor 

Deputado Nunes, essa é uma postura muito feia! 

Rasgou tudo aquilo... Se bem que...  

Mas cada um é dono do seu voto, cada um é 

responsável e tem a sua consciência! 

Lamentavelmente ficou a digital do Palácio Anchieta 

por meio do Senhor Deputado Gildevan Fernandes no 

desespero de manter o lucro desenfreado! Se pensam 

que vou parar, não vou!  

Senhor Presidente, queria que esse projeto 

tramitasse, porque está parado há dois anos. Que ele 

fosse às Comissões e que fosse obedecido o prazo. 

Assomarei todos os dias esta tribuna à Comissão que 

prender esse projeto. Querem julgar inconstitucional, 

ao arrepio da lei? E ao contrário do que disse o líder 

do Governo, em sua desesperada ação para convencer 

os deputados, que o projeto é inconstitucional, mas 

esta Casa já disse que é constitucional, já foi 

aprovado uma vez, Senhor Presidente! Quero deixar 

registrado que é feio para esta Casa.  

O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

votou favorável. Pegarei certidão e farei questão de 

agradecer pessoalmente a cada um dos deputados que 

votaram com o povo, não votaram com a submissão, 

que é ruim para o povo, Senhor Presidente. (Muito 

bem!)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Padre Honório) 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificar o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

aproveitando este tema que acabou de ser votado, 

inclusive votei a favor do regime de urgência, porque 

entendo que não altera a discussão. Sempre sou a 

favor de urgência, porque não quer dizer que o 

projeto está sendo aprovado, está permitindo apenas 

que seja acelerada a sua apreciação.  

 Penso que o que o líder do Governo quis 

dizer, e talvez o que o Governo ache, é que não se 

pode dar à Assembleia Legislativa o poder de 

interferir num contrato, porque existe a regra que diz 

que esses contratos só podem ser desfeitos via 

judicial e não via decreto legislativo.  

 O Senhor Deputado Euclério Sampaio coloca 

a discussão, e aí a razão até de eu concordar, de que a 

Casa precisa discutir este assunto, porque a 

Procuradoria do Tribunal de Contas já deu, inclusive, 

um parecer concordando com a suspensão do 

contrato. Temos levantado aqui várias vezes que este 

é o pior contrato já feito no Espírito Santo. É o mais 

draconiano, é o mais prejudicial. 

 Agora, temos também que entender, 

ressalvando a posição do líder, que toda ação da 

Assembleia Legislativa em função de desfazer um 

contrato é inócua, porque juridicamente não pode um 

decreto legislativo desfazer um contrato, inclusive 

um contrato que está em vigor há vários anos, senão 

seria uma intranquilidade jurídica no país. Já 

pensaram num contrato feito e, depois de estar em 

andamento, o Poder Legislativo se reunir para votar 

um decreto mandando suspender o contrato? Quer 

dizer, não é bem assim. Juridicamente só o Poder 

Judiciário pode rescindir o contrato, a não ser que 

haja acordo das partes. Nem o Governo do Estado 

pode romper sozinho o contrato.  

 Entendo que a explicação do líder foi boa. O 

Governo está discutindo não o mérito do assunto, está 

discutindo apenas a questão legal. Porque se 

Assembleia Legislativa vota um decreto e manda 

para o Governo, o Governo é obrigado a tomar uma 

atitude que juridicamente impedirá até que o Espírito 

Santo faça outros contratos ou crie uma 

insubordinação jurídica dentro do procedimento 

administrativo do Estado.  

Então, neste ponto, a liderança do Governo 

está certa, porque é função dela orientar a base, 

orientar os deputados que este procedimento é 

tecnicamente impossível de ser levado a efeito, em 

função da sua fraqueza jurídica. Mas, como 

discussão, concordo, porque também sou daqueles 

que acha que a Rodosol já deveria estar fora não só 

da ponte não, mas do Espírito Santo. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, que pediu a palavra 

para justificar o voto. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, agradeço ao Plenário e enalteço sua 

postura, dos deputados e deputadas que votaram de 

forma a manter o equilíbrio que os Poderes precisam 

manter. A postura adotada aqui hoje não é de nenhum 

tipo de subserviência. Foi uma postura de 

responsabilidade, pois o Poder Legislativo não tem 

como prerrogativa, não tem fundamento legal para 

cancelar um contrato feito entre o Poder Executivo e 

uma concessionária.  

Desta forma, poderia até abrir mão das 

minhas palavras pelas palavras que ouvimos do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que, por 

estratégia legislativa, por postura já adotada em 

outros momentos, chegou a votar favoravelmente ao 

regime de urgência, mas comungou conosco do 

pensamento de que esta matéria é inconstitucional, 

que não podemos viver em um estado onde há essa 

insegurança jurídica. Graças a Deus, não há esta 
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insegurança jurídica, pois a maioria dos membros do 

Poder Legislativo vota de forma responsável, 

equilibrada, rechaçando matérias inconstitucionais 

que não podem lograr êxito em um Poder formado 

por cidadãs e cidadãos que se comprometeram a 

respeitar a Constituição Federal. Essas são as minhas 

palavras e os meus agradecimentos a todos os 

Deputados e Deputadas. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Atenderei à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que nos solicitou um minuto 

de silêncio, estendendo esse minuto de silêncio ao 

falecimento do Senhor José Gomes de Souza, o 

Catita, que era um sambista e muito querido em 

Vitória. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Justiça ao Projeto de Lei n.º 302/2016, que fez parte 

da leitura do Expediente de hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Findo o tempo destinado à 

fase do Expediente, passa-se à fase das 

Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, também cumprimento os nossos 

colaboradores dos trabalhos da Casa, a nossa 

audiência na galeria, os profissionais da imprensa, os 

nossos telespectadores da TV Ales e os nossos 

internautas. 

Manifesto um protesto e até mesmo um 

desabafo, aproveitando uma tentativa de assassinato 

que ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim, na semana 

passada, especificamente com um jovem policial de 

vinte e cinco anos, o Dione Zamboti Cozaqueve, que 

foi brutalmente violentado na sua liberdade, naquele 

município. Neste momento ele está lutando pela vida 

no leito da UTI da Santa Casa de Misericórdia de 

Cachoeiro de Itapemirim. Solidarizo-me com a 

família dele que, neste final de semana tivemos a 

oportunidade de estar juntos, tendo o privilégio de 

visitar este jovem policial na UTI.  

Ficamos consternados e ao mesmo tempo 

revoltados com a situação da violência no nosso 

estado, principalmente em Cachoeiro do Itapemirim. 

Faço algumas denúncias como cidadão, como 

Deputado e como político representante do povo, 

pois preciso ser uma voz nesta tribuna e nesta Casa e 

dizer algo que havíamos falado no início do ano desta 

tribuna também: da nossa preocupação quando se 

contingenciou o gasto com segurança. 

As nossas polícias, principalmente a Polícia 

Militar, não têm dinheiro para colocar gasolina nas 

viaturas para fazer as rondas; não têm dinheiro para 

comprar coletes e não têm dinheiro para comprar 

munição.  Está sendo feito um trabalho muito 

precário na área da segurança. Faço um parêntese, e 

registro o brilhante trabalho da Polícia que quer 

trabalhar. A polícia quer fazer o papel dela, está 

querendo proteger o cidadão de bem, mas está sem 

recurso e sem condição de fazer o trabalho.  

Nesta mesma linha, coloco a guarda 

municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que está 

desmontada, desmotivada, sem condição de trabalhar; 

desarmada. Este final de semana, uma das viaturas, 

no bairro Aeroporto, foi fazer uma ronda, trabalho de 

rotina, e teve que sair debaixo de pedras. Imagina 

bem, uma guarda municipal sai de um trabalho, de 

ronda, debaixo de pedradas, que a comunidade lança 

em cima dela.  

Infelizmente, senhores e senhoras, essa é a 

realidade e esse é o retrato da segurança no Estado do 

Espírito Santo e em Cachoeiro de Itapemirim!  

Registro desta tribuna que é papel, dever e 

obrigação do Estado manter a segurança do seu povo. 

Quando o Estado não o faz, não ocupa seu espaço. O 

bandido o está ocupando, está fazendo o trabalho de 

maneira desrespeitosa, atacando policiais. Enquanto o 

bandido conscientemente ataca um policial, sabendo 

que é policial e porque é policial o ataca, na verdade 

está atacando o Estado.  

O Estado está perdendo a guerra para a 

contravenção, o Estado está perdendo a guerra para o 

poder paralelo. Isto traz sentimento de insegurança 

muito grande para o nosso cidadão. Depois não 

adianta o secretário fazer visita ao rapaz no hospital, 

porque o que tem de fazer é equipar a polícia e dar 

condições para ela trabalhar.  

Fica aqui o meu protesto, o meu desabafo de 

cidadão e de deputado. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Guerino Zanon e Marcelo 

Santos) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
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ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos, Senhora Deputadas e Senhores 

Deputados, retorno aqui, e antes de me manifestar, 

quero dizer a V. Ex.ª, que o instituto do decreto 

legislativo pode suspender o contrato sim, quando o 

governo exorbita de suas funções. É fácil procurar 

qualquer servidor da Mesa e V. Ex.ª terá esta 

resposta.  

Não é ficção o meu projeto. É realista. O 

governo quando firmou esse contrato extrapolou suas 

funções sem autorização legislativa. Dentre tantas 

ilegalidades, Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

incluiu ruas municipais como se fossem parte da 

rodovia para conseguir fazer a fraude perpetrada lá 

atrás pelo governo à época, do PT, que naquela época 

fazia safadezas aqui no Espírito Santo. Hoje quebrou 

o Brasil, mas já quebrou o Espírito Santo. Isso tudo é 

mazela do PT, do ex-governador Vitor Buaiz, e é por 

isso que o governo do PT, nesta Casa hoje, defendeu 

com afinco esse pedágio. 

Quero dizer, Senhor Presidente Enivaldo dos 

Anjos, que o decreto pode sim suspender o contrato 

quando exorbita suas funções. Neste ponto tem 

legitimidade sim. Quero dizer que a maior vergonha 

do Estado, Senhora Deputada Eliana Dadalto, é esse 

contrato da Rodosol, que financia muitas campanhas, 

inclusive caixa dois. É uma verdadeira fraude. O 

Ministério Público de Contas fez um papel 

maravilhoso quando entrou com a ação. 

Lamentavelmente, muitas pessoas são beneficiadas 

neste Estado e por isso talvez o governador do 

Estado, desde a semana passada, está se empenhando 

pessoalmente para manter esse pedágio. Tenho 

informações precisas. É só quem duvidar ver quem 

frequentou o Palácio Anchieta e a residência oficial 

da Praia da Costa. Só que não divulgam, falam que é 

segredo, questão de segurança do governador. Vamos 

saber quem foram seduzidas a ficar a favor da 

Rodosol. 

Concedo-lhe um aparte, Senhor Deputado 

Nunes. 

 

O SR. Nunes - (PT) - Concede-me, por 

favor? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Concedo, mesmo porque não citei nome de ninguém 

aqui. 

 

O SR. Nunes - (PT) - Primeiro, só afirmar 

que um pouco dessa arrogância sua é que faz com 

que tenhamos essa postura aqui dentro. Nenhum 

Deputado votou e se manifestou contrário ao projeto 

de V. Ex.ª. Muito pelo contrário.  Acho que todos 

aqueles que se manifestaram foram contra o pedido  

de urgência de sua autoria para que pudéssemos fazer 

um debate dentro da Assembleia Legislativa com 

relação a esse tema. Tudo bem. V. Ex.ª parece que 

está querendo adotar esse projeto como de sua autoria 

para prevalecer a sua vontade. Acho que não é assim. 

Acho que temos que ter diálogo aqui dentro com os 

demais deputados para que possamos fazer um debate 

... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Obrigado, Deputado Nunes, pelo aparte.  

 

O Sr. Nunes (PT) - E não com a arrogância 

que o senhor tem contra o PT, contra a gente. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Deputado Nunes, não sou arrogante não; muito pelo 

contrário. Arrogância é roubar o povo e dizer que não 

sabe de nada. Eu não sei de nada, não conheço nada. 

Isso é arrogância e é o partido do senhor. Quem fez 

esse pedágio, essa safadeza foi o PT, partido de V. 

Ex.ª. Eu não citei nomes não e V. Ex.ª votou hoje 

contra o povo sim. Votou sim para proteger qual 

interesse, não me importa. Então, V. Ex.ª me respeite 

que eu te respeito. Entendeu? Respeita-me! Não citei 

o nome de V. Ex.ª e de ninguém. Citei nomes 

daqueles que votaram a favor do projeto. Não sou 

arrogante não, Deputado. Estou nesta Casa há quatro 

mandatos. Não darei mais aparte a V. Ex.ª porque 

tem que aprender a respeitar as pessoas. Arrogância é 

de V. Ex.ª, achando que é o camarão do bobó porque 

é de um partido falido que ninguém quis nessa 

eleição. 

Mas quero dizer para os senhores que esta 

Casa deu uma demonstração do que não se deve 

fazer. Mas respeito o voto de cada um. Só quero 

deixar registrado que o decreto é possível sim e 

agradeço aos Senhores Deputados. Mesmo o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos fazendo uma defesa 

intransigente do Palácio, S. Ex.ª votou favorável, 

votou pela discussão. 

Outra coisa,  Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, o projeto está nesta Casa há dois anos, há 

dois longos anos e vai para o terceiro ano em 

dezembro. Então, o que a Rodosol tem de tão 

poderoso nesse Governo que este se esborracha para 

poder manter esse lucro desenfreado? Agora, cobrarei 

da Justiça porque está na mão da Justiça. O povo tem 

que se mobilizar, tem que se reunir como se reuniu 

para tirar o PT de Brasília, para tirar esse pedágio 

daqui do Estado. Tem que tirar!  

O Governo pode encampar a manutenção da 

ponte, Senhora Deputada Eliana Dadalto. Não sai 

caro não! São serviços malfeitos, o povo pagando por 

um pedágio caro.  

Então, quero deixar bem registrado isso. O 

decreto é legal, é constitucional. Depende de boa 

vontade e eu respeito a opinião de cada um. Mas se 

me agredir, devolverei na mesma intensidade e talvez 

na intensidade ainda maior. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
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ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski, professor que tem cultura 

vasta de conhecimentos, principalmente na área da 

educação. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Meus cumprimentos à Mesa,  

aos colegas presentes no Plenário, aos funcionários 

da Casa, àqueles que nos assistem através da TV 

Ales, àqueles que nos acompanham das galerias. 

Gostaria de tecer um breve comentário sobre 

aquilo que hoje está deixando em polvorosa o 

Congresso Nacional e aqueles que se preocupam 

efetivamente com o futuro do País, com a aprovação 

ou a possível aprovação da PEC 241/2016, que 

estabelece teto de gastos para os Poderes, Estados, 

Municípios e União, até o prazo de vinte anos. 

É óbvio que há de se concordar que tem de 

ter um limite para os gastos públicos, considerando 

principalmente a situação que vivemos hoje no 

Brasil. Mas por que merece críticas, então, a 

aprovação da PEC 241/2016? Por vários motivos. 

Primeiro: o Presidente Temer, antes de assumir 

efetivamente o cargo de Presidente, disse que cortaria 

milhares de cargos comissionados do Executivo 

Federal. Ao contrário disso, acabou criando mais. 

Não cortou praticamente nada. Na época, o 

Presidente Temer disse que reduziria os mais de 

trinta ministérios para aproximadamente dezesseis. 

Não mexeu praticamente nisso. O Congresso 

Nacional que, pelo visto, apoiará e aprovará a 

referida PEC, nem uma sombra de cortar na própria 

carne, de mostrar e dizer: Olha,  estamos precisando 

sim congelar isso, precisamos congelar os gastos, 

precisamos estabelecer um teto de gastos para os 

próximos vinte anos e, para dar o exemplo, estamos 

enxugando nossa folha de gastos em vinte a trinta 

por cento, estamos reduzindo em dez mil o número de 

cargos comissionados  do Congresso Nacional; 

estamos repensando as aposentadorias especiais e 

estamos repensando uma série de penduricalhos.  Da 

mesma forma, o Judiciário, com tantos 

penduricalhos.  

Hoje tornou-se peça de ficção o fato de que o 

salário dos ministros do Supremo é teto de salário, 

quando se observa, com os penduricalhos, o que 

recebem procuradores,  desembargadores, juízes e 

por aí vai.  

A população não vê corte nenhum 

acontecendo àqueles que já têm uma regalia imensa, 

não vê o governo cortando na própria carne, não vê o 

Congresso cortando na própria carne. Como a 

população pode entender isso? E é claro que ao 

estabelecer essas regras por tudo o que acontece, 

sabemos bem que no final das contas quem pagará 

essa conta será sim a população mais pobre do país 

porque aqueles que têm já condições salariais e uma 

infinidade de regalias nababescas dos estados, da 

União e dos municípios, não terão nada cortado.  E  

quando os municípios, os estados e a União tiverem 

que cortar e  apertar o cinto, será na saúde, na 

educação, na segurança, como o Senhor Deputado 

Marcos Mansur acabou de falar sobre a gasolina das 

viaturas da Polícia, aquilo que vimos no Estado, 

escolas e turmas sendo fechadas, quando em cima 

não se vê corte nenhum.  

Então, não adianta tentar convencer a 

população de que isso é fundamental quando não se 

vê os cortes onde deveriam existir, ocorrendo. O 

governo e o Congresso Nacional deveriam dar o 

exemplo para a nação, provando por A mais B 

dizendo: Olha, cortamos tanto, reduzimos tanto os 

gastos e agora todo mundo terá que dar essa 

contribuição. Vemos também isso aqui no Estado, os 

cortes de gastos que foram feitos, não foi feito corte 

de gasto nenhum no teto; só foi feito na base; só foi 

lá na sala de aula, fechando salas, fechando escolas; 

na segurança, cortando gasolina das viaturas; nos 

postos de saúde e nos hospitais faltando uma 

infinidade de coisas. E no teto, no topo, não se cortou 

absolutamente nada.  

Então, quando falamos sobre cortes de gastos 

temos que dar exemplo e talvez as pessoas estejam 

pensando se eu estou dando exemplo. Dou exemplo 

desde o dia em que comecei o meu mandato. Cada 

deputado pode ter até dezoito assessores e eu trabalho 

com dez assessores. Economizei setecentos mil reais 

até julho deste ano, tanto da verba-gabinete, que 

economizei setenta por cento, quanto o fato de não 

ter os assessores que eu poderia ter. Então, 

precisamos dar exemplo à sociedade.  

O governo federal, antes de mandar essa PEC 

para o Congresso, deveria mostrar à população onde 

ele está cortando, mas cortando naquilo que pode ser 

cortado e não aquilo que, cedo ou tarde, vai parar ali, 

prejudicando os mais pobres da nação.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!)   

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Parabéns, Senhor Deputado 

Sergio Majeski,  sempre com um debate inteligente e 

democrático nesta Casa. Parabéns pela postura de V. 

Ex.ª  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.   

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD -

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, também 

cumprimentamos o grande Deputado Sergio Majeski, 

que sempre propõe  debates interessantes.  

Gostaríamos de também propor hoje, aqui, 

uma discussão do que vemos nessas eleições 

municipais, especialmente em Vitória, onde as 

composições de segundo turno estão estarrecendo a 

população capixaba porque não se compreende como 

podem ficar juntos, de uma hora para outra, o 

prefeito,  o ex-prefeito Luiz Paulo, o Deputado 

Coimbra e o ex-governador Renato Casagrande? A 
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população  e os eleitores comuns estão estarrecidos 

com esse tipo de composição que é nada mais nada 

menos do que vontade de não perder o poder, de estar 

agarrado no poder porque as ideologias são 

completamente contrárias. Quem viu os debates do 

primeiro turno, viu o desprezo e o tratamento 

agressivo que o prefeito tratou o Deputado Coimbra 

que eu nem sabia que era Deputado Coimbra. Eu 

pensava que era Deputado Lelo. Ao mesmo tempo, 

hoje, na imprensa o ex-prefeito Luiz Paulo  Vellozo 

Lucas se mostrando apaixonado por aquele que na 

campanha de 2012 o tratou, de maneira grosseira, de 

ser portador de um costume que lhe causou 

transtorno familiar e emocional e até diante da 

população do Espírito Santo.  

 Com essas eleições, perguntamos por que 

essas junções são feitas tão desavergonhadamente, 

levando o eleitor a se sentir fora do interesse popular, 

do interesse real e da seriedade da campanha política. 

É por isso, Senhor Presidente, que há essa desistência 

e essa quantidade de votos em branco. Parece que 

foram mais de quarenta mil em Vitória em Vila 

Velha mais de setenta mil e em Cariacica mais de 

oitenta mil. Isso é o que faz com que os eleitores se 

afastem, porque ninguém entende.  

 Há quatros anos, as pessoas estavam na 

televisão falando da vida pessoal um do outro e 

acusando o outro de hábitos não sérios. Depois, de 

uma hora para a outra, para rejeitar uma candidatura 

que nasceu da população, do povo, eles se juntam 

para dizer: não, esse novo não pode vir porque ele 

não é ligado a ninguém, não armará maracutaia com 

ninguém e então, nós, que somos maracutaieiros é 

que temos que ficar juntos para dividir esse poder, 

manter a empresa do lixo, manter a Vale poluindo 

Vitória jogando poeira na cara de todos. Então, 

ficamos assustados.  

Somos perguntados na rua o porquê essa 

aliança, qual a lógica dessa aliança e onde esta o 

discernimento do PMDB de se juntar a quem o 

acusou de várias coisas impublicáveis. Onde está o 

discernimento do PSDB e do vice-governador, que 

ficou rodando o Estado inteiro fazendo as mais 

absurdas junções políticas, apoiando candidato do 

PSB e armando maracutaias. Como o PSDB se junta 

a uma candidatura que a tratou de criminosa em 

2014? Qual o interesse está por detrás disso? O que 

está escondido? 

  A população está estarrecida diante do fato 

de que para derrubar o novo, se juntam aqueles 

velhos habituados com as mamatas do poder, com o 

interesse do poder.  

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon. 

 

 O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Boa 

tarde, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, todos 

que nos acompanham nas galerias, TV Ales, colegas 

e servidores. 

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, o 

PMDB não está participando desse acordão, pode ter 

certeza disso. Sou pemedebista, sou convencional 

com maior número de votos na convenção estadual, 

prefeito de Linhares por três mandatos e reeleito 

agora, já fui presidente desta Casa de Leis e sei 

distinguir bem o que é bom do que não é. Meu voto é 

de Amaro Neto. Não é o PMDB que está com o 

Luciano Rezende. Pode ter alguns membros, mas o 

PMDB autêntico caminhará com o Amaro Neto.  

  

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Deputado, é estranho esse comportamento do 

deputado Coimbra, que é nada mais nada menos do 

que oportunista, ao querer pular em um barco porque 

o barco parece estar vencedor. Ninguém pode admitir 

esse tipo de comportamento. O deputado Coimbra se 

mostrou oportunista, até porque, na semana passada, 

ele estava sendo achincalhado e humilhado pelo 

candidato de quem ele hoje pulou nos braços como se 

nada tivesse acontecido.  

 Espero que a política mude e seja de pessoas 

coerentes e sérias e não de pessoas oportunistas, que 

aproveitam desses momentos para tentar galgar o 

poder e nele permanecer, nos porões, porque 

ninguém sabe por que esse interesse levou a se 

juntarem os maiores inimigos da política de Vitória. 

(Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) -  Concedo a palavra a Senhora 

Deputada Luzia Toledo.  

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, Senhor Presidente 

Padre Honório, Senhoras Deputadas Janete de Sá, 

Eliana Dadalto e Raquel Lessa e imprensa presente, 

gostaria, Senhores Deputados Guerino Zanon e 

Edson Magalhães, os dois vitoriosos desta Casa, de 

falar hoje de uma pessoa muito especial na política, 

uma pessoa que sofreu muito nessas eleições. 

Senhor Deputado Guerino Zanon, prefeito 

eleito para o quarto mandato, não foi fácil! Isso para 

mim já é sintomático, porque o povo sabe o que quer, 

sabe quem é um bom gestor, quem fará por ele, quem 

cuida dele, que não cuida apenas das obras físicas, 

mas da população. V. Ex.ª é isso. Já participei muito 

dos seus mandatos, lá atrás, como secretária estadual 

de Turismo que era. Mas quero dizer, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, que essas eleições foram 

completamente atípicas.  

Vi o que Gilson Amaro sofreu em Santa 

Teresa, literalmente sozinho e comigo. Claro que 

muitos amigos nossos, amigos dele, enviaram vídeos 

para ele, mas para quem, também, está indo para o 

quarto mandato, tinha que ter tido mais o respeito dos 

companheiros e companheiras que, na verdade, 

conhecem o trabalho de Gilson Amaro, um homem 

simples, um homem de camisa arregaçada, que 

trabalha pelo povo. Um homem que não tem nada, 
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que está indo para o quarto mandato e é um excelente  

 

gestor.  

Sofri muito com a campanha dele, como sofri 

com a de muitos outros companheiros e 

companheiras. Mas Gilson Amaro foi maior, porque 

conheço seu trabalho e a abnegação que ele tem pelo 

seu povo, o povo teresense. Não foi fácil, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, foi muito difícil.  

Imagino na hora da apuração, em que vimos 

a transformação que estava sendo feita por meio dos 

votos legítimos daquela população maravilhosa, que 

é a população de Santa Teresa. Mas digo que política 

se faz diferentemente. A lealdade política, para mim, 

faz a diferença. É muito bom quando temos uma mão 

estendida na hora em que precisamos. E achei que, 

nessas eleições, não só Gilson Amaro, mas muitos 

outros candidatos e candidatas, não tiveram essa 

oportunidade de alguém fazer o tempo para quem já 

fez o tempo para ela. 

Gilson Amaro fez tempo para todo mundo. 

Gilson Amaro é daquelas pessoas que considero leal 

até debaixo d'água, como dizem no termo popular. 

Ele é incapaz de trair alguém. E achei que nessas 

eleições, realmente, ele ganhou, mas ganhou com 

fibra, com seriedade, porque o povo o conhece. Mas 

não foi fácil.  Completamente sem dinheiro, 

trabalhando casa a casa, como foi a eleição do 

primeiro turno de 2016.  

Mas acho que também na política tem que 

haver esse liame, esse respeito mútuo. Não se tem 

que falar de ninguém. Temos que apresentar 

propostas, propostas e propostas, mas propostas que 

tenham condição de ser cumpridas neste momento 

que o País e o estado estão vivendo. Não adianta uma 

proposta mirabolante, que lá na frente não será 

cumprida porque não haverá condição. Sabemos que 

estamos vivendo um momento extremamente difícil 

neste País e neste Estado não é diferente.  

Então, essas eleições me marcaram muito! 

Com muita alegria, claro. A eleição de Guerino 

Zanon, em Linhares, foi uma satisfação imensa; a 

eleição do nosso querido colega Edson Magalhães 

também foi outra alegria imensa, assim como a dos 

nossos candidatos e candidatas Estado afora. Deixo 

meu discurso, hoje, em homenagem ao Gilson 

Amaro, eleito para o quarto mandato de prefeito de 

Santa Tereza, destino certo para os nossos capixabas 

e também para o Brasil. Muito obrigada. (Muito 

bem!)  

 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Parabéns, Senhora Deputada 

Luzia Toledo. Parabéns também ao Gilson Amaro; e 

ao Cleber Mendes, pessoa ética, que realizou um 

grande trabalho e uma campanha limpa, ficando em 

segundo lugar em Santa Tereza. Cleber deu 

testemunho de como fazer uma política séria. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

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

recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero registrar a presença de 

companheiros importantes que nos visitam nesta 

tarde e que estão na sala vip, ao lado do plenário, os 

vereadores eleitos Adeuir, de Colatina; e Felippe 

Tedinha, com votações expressivas na cidade de 

Colatina; e também o prefeito Paulo Marcio, reeleito, 

com o apoio de V. Ex.ª, na cidade de Água Doce do 

Norte. Estão fazendo-nos uma visita e deixando-nos 

um abraço. 

Gostaria que V. Ex.ª registrasse, e Senhora 

Deputada Janete de Sá também, que esteve junto... 

Também, nesta Casa, o vereador Elielton, do 

nosso município de Fundão, trazendo um abraço para 

a Mesa Diretora e colocando o mandato à disposição. 

E já, inicialmente, trazendo algumas demandas dos 

municípios de Fundão e de Colatina. 

Coloco-me à disposição para que comecemos 

a trabalhar preliminarmente à posse deles e lincar a 

representatividade municipal com a nossa 

representatividade estadual. Além desses, está 

presente o nosso companheiro Alan, diretor da 

Ciretran de Colatina, e os assessores do nosso 

companheiro Adeuir. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Feito o registro, Senhor 

Deputado Da Vitória. 

Registro também, além da presença do 

prefeito Paulo Márcio, a presença do prefeito Luiz 

Américo Borel e do vice-prefeito de Alto Rio Novo, 

Matheus, com seus assessores Nilton Robadel e 

André. 

Passo a presidência para o Senhor Deputado 

Dary Pagung. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Estamos em processo de recomposição de 

quorum. 

Encerrado. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não responderam à chamada os 

Senhores Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Doutor Rafael Favatto, Edson 

Magalhães, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, Raquel Lessa 

e Theodorico Ferraço) 
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(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Da Vitória, 

Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Eliana Dadalto, Euclério Sampaio, 

Guerino Zanon, Janete de Sá, Luzia 

Toledo, Nunes, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur e Sergio 

Majeski)  

 

Registraram presença treze Senhores 

Deputados.  

Há quorum para a manutenção da sessão. 

Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 160/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que cria o cadastro 

estadual com informações sobre as pessoas com 

deficiência. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

Mensagem de Veto nº 364/2016, publicada no DPL 

do dia 13/09/2016. (Veto vencido em 07/10/2016)

  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

 Na ausência da Senhora Deputada Raquel 

Lessa, convoco o Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, vice-presidente da Comissão.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Convoco os membros da Comissão de Justiça, os 

Senhores Deputados Janete de Sá, Eliana Dadalto, 

Nunes e Euclério Sampaio. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

 Senhores Deputados membros da Comissão 

de Justiça, trata-se da mensagem de veto do 

governador Paulo Hartung ao projeto que cria o 

cadastro estadual com informações sobre as pessoas 

com deficiência.  

 O Projeto de Lei n.º 160/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski, cria o cadastro 

estadual com informações sobre as pessoas com 

deficiência. Inconstitucionalidade formal. Invasão da 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo 

para legislar sobre administração pública. 

 Nosso parecer é pela manutenção do veto 

total ao Projeto de Lei n.º 160/2015, e Mensagem de 

Veto n.º 364/2015. (Muito bem!) (Pausa) 

 

 Em discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada. 

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados?  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Com o relator. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Contra o relator.  

 

 O SR. NUNES - (PT) - Com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado, contra um voto.  

 Devolvo a matéria à Mesa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Obrigado, Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto.  

 O Senhor Deputado Sergio Majeski já 

comunicou que não há quorum. Realmente, estamos 

com catorze Senhores Deputados presentes.  

 Em discussão o veto. (Pausa) 

 Encerrada.  

 Requeiro nova recomposição de quorum para 

efeito de votação. 

 Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) -Solicito aos Senhores Deputados que estão 

em seus gabinetes e na galeria para comparecerem ao 

plenário e registrarem presença porque estamos em 

processo de recomposição de quorum para votação. 

(Pausa)  
 Encerrada a verificação de quorum.  

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não responderam à chamada os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Luzia 

Toledo e Pastor Marcos Mansur) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Eliana Dadalto, Euclério 

Sampaio, Guerino Zanon, Janete de 

Sá, Nunes, Padre Honório e Sergio 

Majeski)  

  

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Registraram presença onze Senhores 

Deputados.  

 Não há quorum para votação. 

 Na forma do art. 66, § 6.º da Constituição 

Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias 
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constantes da pauta.  

 

 Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente, dividido em duas partes: 

Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  

 Concedo a palavra ao Líder do PTN, Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a ao Líder do Pros, Senhor 

Deputado Sandro Locutor. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a ao Líder do Governo, 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a à Líder do PMDB, 

Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 Concedo a palavra à Líder do PMDB, 

Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

Na ausência da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, pelo prazo de quinze minutos 

regimentais. Nem um minuto a mais, nem um minuto 

a menos.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente Dary 

Pagung, ilustre colega, futuro prefeito de Baixo 

Guandu, ou conselheiro do Tribunal de Contas, 

grande colega, muito equilibrado emocionalmente e 

grande companheiro da nossa Casa, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, estou, mais uma 

vez, com a camisa e o lacinho cor-de-rosa. No ano 

passado, fizemos cerca de dez mil lacinhos. Este ano 

não chegamos a fazer esse número. O querido e 

competente colunista da coluna Victor Hugo do 

jornal A Gazeta falou que a crise estava tão brava que 

não estávamos fazendo lacinho. Não estou fazendo os 

dez mil, mas cinco mil, com certeza, Leonel, 

faremos.  O pessoal já está distribuindo alguns laços. 

Agora, não posso fazer para o Palácio Anchieta, que 

deveria fazer mais.  

 Parabenizo, mais uma vez, a Affec, a Telma e 

todos os seus voluntários dessa campanha tão 

importante, que é o Outubro Rosa, prevenção do 

câncer de mama. 

 Peço à Fabiana para projetar aquilo que quero 

mostrar sobre o IV Simpósio Farmacêutico do 

Espírito Santo. Participamos na sexta-feira pela 

manhã no Palácio do Café, a convite do doutor 

Gilberto, nosso querido presidente do Conselho 

Regional de Farmácia. Tivemos uma frequência boa, 

mas ficamos preocupados com alguns dados que 

foram fornecidos pelo Conselho Regional de 

Farmácia e também pela doutora Daniela Cristina, 

nossa palestrante, que veio de São Paulo para fazer a 

palestra.  

 Também fizemos alguns questionamentos.  

Na foto a doutora Cristina está sentada ao 

lado do doutor Gilberto, presidente. Nesta outra estou 

na Mesa, fazendo algum questionamento.  

Pasmem os senhores, principalmente os 

Senhores Deputados Doutor Rafael Favatto e Hudson 

Leal: foi falado muito sobre a vacina, a imunização, 

que era a grande preocupação daquele momento. Para 

quem não sabe, e quero alertar a Vigilância Sanitária, 

o secretário de Saúde, o governo do Estado e a 

secretarias de saúde municipais, cinquenta por cento 

das vacinas que chegam a seu destino final estão 

ineficazes, segundo levantamento da Organização 

Mundial de Saúde - não são palavras deste deputado, 

deste médico. Foi um levantamento feito pela 

Organização Mundial de Saúde, Senhora Deputada 

Janete de Sá.  

Na verdade a vacinação é uma atividade 

muito mais ligada à enfermagem do que 

propriamente aos médicos, Senhora Deputada Janete 

de Sá.  

Então, conforme levantamento da 

Organização Mundial de Saúde, cinquenta por cento 

das vacinas que chegam ao seu destino final chegam 

com ineficácia. Ou seja, durante o trajeto, ou a vacina 

foi congelada quando não poderia, ou foi aquecida 

demais.  É uma preocupação muito grande e as 

autoridades têm que cuidar. 

Tomo a vacina, mas será que a vacina, 

realmente, está valendo? Quero alertar a população 

para cobrar, especialmente, do secretário municipal 

de Saúde. Enviarei também ofício ao secretário de 

Estado da Saúde com essa preocupação, porque 

tomamos a vacina e achamos que não vamos adoecer. 

Mas o que vemos na prática não é isso. Toma-se a 

vacina a acaba-se ficando doente, porque no trajeto as 

caixas de isopor quebram-se, carros enguiçam nas 

estradas e não têm acondicionamento eficaz, barcos 

na Amazônia não tem refrigeração eficiente.   

 Enfim, é uma cadeia que se quebra do 

fabricante da vacina até o usuário. A vacina chega 

com cinquenta por cento de ineficácia. Não é 

discurso meu, são dados da Organização Mundial de 

Saúde. É uma coisa muito preocupante. Você vacina 

seu filho, uma pessoa da sua casa, um ente querido, 

paga caro, porque, muitas vezes, o poder público não 

tem como pagar essa vacina, e acontece que ela não 

valeu nada, porque não tem a eficácia que deveria ter.  

A moça que apareceu na foto é a Priscila 

Portugal, presidente da Comissão Logística do 

Conselho Regional de Farmácia, filha de um colega, 

muito dedicada, farmacêutica de Vila Velha. 

 Então, nossa preocupação, neste momento, é 

se você tomou a vacina e tem a certeza de que não 

ficará doente, pois saiba que poderá ficar, devido ao 

acondicionamento, ao transporte, a uma série de 

coisas que muita gente não conhece.  

 Foi falado muito aqui mais cedo com relação 

aos partidos, PMDB, PT. Os partidos são todos muito 

bons. Nós estragamos os partidos. Algumas pessoas é 

que acabam estragando os partidos. Isso é muito 

ruim. Inclusive, ninguém nunca me viu subir nesta 

tribuna ou em outras Casas em que estive para 

criticar o partido. Critico a posição de alguns 

partidários. Se fosse falar nesta Casa e a quem 
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estiver me assistindo o que passei em 2008, 2012 e 

2016... O tempo mostrará.  

 Agora falarei sobre sofrimento, sobre 

partido, sobre traíra. Tenho uma camisa, que vou 

trazer, com uma traíra no peito.  Essa camisa tenho 

desde 2008, e  

 

depois fizemos em 2011. Hoje, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, alguns traíras de Vila Velha 

passaram por cima do presidente municipal do 

PMDB eleito, que sou eu, e simplesmente foram 

apoiar outro candidato. Levaram uma surra imensa. 

E agora, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

falou mais cedo sobre isso, apresentam-se lá para 

fazer a agenda do candidato a prefeito, não sei 

mais o quê. Chegou agora para o nosso palanque. 

Só que levaram a sigla, mas não levaram os votos. 

Inclusive, não foi nem eleito. Um não foi nem 

eleito.  

Então, você que está me vendo em Vila 

Velha, olhe para mim e olhe o que já fizeram 

comigo desde 2008, 2012, 2014, e agora em 2016. 

Mas a justiça chegará. Deus botará a mão na 

cabeça de cada um, na minha e na de todos.   

 Não falarei muito sobre traíra. Alias, 

Senhor Deputado Guerino Zanon, quando fiz a 

moqueca dos traíras na Barra do Jucu, em Vila 

Velha, fizemos uma eleição, com urna e tudo, 

mostrando quem eram os traíras, e houve um 

eleito.  

 O nosso querido ex-deputado Atayde 

Armani, de Linhares, trouxe para mim uns vinte 

quilos de traíra e fizemos até uma brincadeira na 

época. No meio político tem muita traição, 
infelizmente tem isso. No meio da traíra, o Brega, na 

Barra do Jucu, arranjou-me mais vinte quilos de 

bagre africano. Foi feita uma moqueca de traíra e de 

bagre africano. Como tem que ter traíra no meio, teve 

o bagre africano para trair o pessoal que estava 

comendo aquela moqueca.  

 Na ocasião, levei uma garrafa de vinho 

chamada Judas. É um vinho bom, vinho caro. A 

história desse vinho, segundo alguns estudiosos, é 

que uma família fabricava um vinho só para eles, 

mas, no meio da família, teve um que resolveu pegar 

o vinho para vender. O vinho era só para a família, 

não era para ser vendido. Tinha um traidor no meio, 

um Judas, então colocaram o nome do vinho de 

Judas.  

 Levei a garrafa de vinho, mas comprei cinco 

garrafões de Sangue de Boi. O saudoso amigo Pedro 

Maia era vivo, tomava muito vinho, e tomou o vinho 

Judas na taça. Depois, fomos para a cozinha do 

Brega, pegamos a garrafa que acabou e, com um 

funil, começamos a encher a garrada de vinho Judas 

com o vinho Sangue de Boi. O primeiro que tomou 

foi Pedro Maia, que conhecia vinho. Ele tomou a 

golada e xingou um palavrão imenso: Quem foi que 

fez isso aqui? 

 Na verdade, isso é só para lembrar como tem 

traíra, Judas, em nosso meio. Um dia, escreverei um 

livro. Não gosto muito de escrever livro porque 

quando se começa a escrever é sinal de que o cara 

está querendo partir daqui. No livro, não falarei sobre 

minha vida, porque ela não é importante. Falarei 

sobre os traíras, isso sim!  

 Ninguém engana todos a todo tempo; engana 

algumas pessoas por algum tempo - Bertold Brecht. 

(Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos ao Senhor Deputado Dary Pagung, que 

preside a sessão neste momento, aos Senhores 

Deputados que ainda se encontram no plenário, aos 

funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela 

TVAles.  

 É curioso discursar sobre as composições 

feitas nas últimas eleições e falar sobre a incoerência. 

A maior parte das composições feitas pelo estado 

afora, a rigor, não apresentam coerência ideológica 

nenhuma. A maioria absoluta, tanto na Grande 

Vitória quanto pelo interior afora. Vimos 

composições entre o DEM e o PT; entre o PSDB, 

com PSB, com DEM e não sei mais o quê. Todo tipo 

de composição mostrando claramente que a ideologia 

partidária já deixou de ser algo significativo há muito 

tempo, infelizmente.  

Partidos políticos existem, teoricamente, 

porque um grupo de pessoas que pensam de maneira 

semelhante, com os mesmos propósitos, mesma 

ideologia, se juntam para defender essa ideologia, 

esse pensamento, essas metas e propostas. 

 No Brasil, praticamente todos os partidos são 

altamente descaracterizados. Fico olhando no 

Facebook, a internet é um bom laboratório para isso, 

pessoas do Partido Socialista Brasileiro criticando o 

socialismo. Então, o que estou fazendo em um 

partido socialista, se critico o socialismo? As pessoas 

sequer sabem o que significa efetivamente o nome de 

seu próprio partido, quiçá conhecer algum tipo de 

programa ou o que defendem esses partidos ou aonde 

querem chegar. 

 Vivenciamos no Brasil, na verdade, uma luta 

pelo poder a qualquer custo e não uma disputa 

pautada em programas e ideologias claros, até porque 

seria patético alguém afirmar que é possível existir 

mais de trinta ideologias diferentes, uma vez que 
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temos mais de trinta partidos no Brasil, e mais de 

quarenta outros pleiteando suas inscrições e 

aprovações no Tribunal Superior de Justiça. É 

impossível que isso ocorra e é impossível que 

cheguemos a algum lugar com uma situação 

partidária como a que vemos. 

 Sobre a PEC 241, que havia falado antes, é 

curioso, parece-me que a maioria dos deputados 

votará a favor. O governo já contabilizava 

trezentos e oito votos, mas com a possibilidade de 

chegar a trezentos e trinta, trezentos e oitenta. 

Claro, acreditamos que esses mais de trezentos 

votarão exclusivamente porque estão muito 

preocupados com o futuro da nação, que não houve 

nenhum tipo de troca com o governo, nada disso. 

 Ontem eu via, e hoje os jornais 

repercutiram isso, que o presidente ofereceu um 

jantar, um rega-bofes, ontem em Brasília, para 

mais de duzentos deputados, a maioria 

acompanhada de suas esposas. Estamos em uma 

situação muito ruim no país. Para dar o exemplo, 

acho que, se está ruim, tem que estar ruim o tempo 

inteiro. Esse jantar é pago pelos cofres públicos. 

Um cafezinho não bastava, um chá, algo assim? 

 É aquilo que eu dizia antes, onde fica o 

exemplo? Talvez alguns estejam pensando: mas 

isso que você está falando é de uma forma 

simplória. Volto a afirmar o que disse na fase das 

Comunicações, o exemplo precisa ser dado à 

sociedade, que paga o pato o tempo inteiro, 

sobretudo os mais pobres, que têm que olhar para 

cima e enxergar que, realmente, no topo, todo 

mundo está apertando o cinto, dando sua 

contribuição, então nós, em baixo, também vamos 

dar a nossa contribuição. O problema é que não se 

enxerga isso. 

 Mas por que o governo que prometeu 

reduzir os ministérios de trinta e três para dezessete 

não o fez? Por que prometeu cortar sete, oito mil 

cargos comissionados e não o fez? Porque não 

pode fazer. Porque o tal do presidencialismo de 

coalisão, que na verdade é um gigantesco balcão de 

negócio, não permite. As bancadas, sejam de que 

partido for, para apoiar o governo, normalmente 

exigirão cargos, isso e aquilo. Então o governo não 

pode cortar. Se cortar, não governa. 

 Assim são nossos homens públicos, que, ao 

invés de pensar efetivamente a nação, pensar a 

sociedade,  pensam primeiramente nos seus 

próprios interesses. Não há de se exigir da 

sociedade aquilo que ela não vê o exemplo vindo 

de cima. Como eu disse antes e volto a afirmar: é 

claro que estabelecer metas claras de gastos 

públicos, estabelecer limites para o gasto público é 

muito importante, mas, mais importante do que 

isso é o governo cortar na própria carne e dar o 

exemplo que não veio até agora. Regalias serão 

mantidas, altos salários serão mantidos, 

funcionários e cargos comissionados saindo pelo 

ladrão serão mantidos. Isso não mudará.   

Essa PEC pode até estabelecer uma meta, 

um teto, mas ela não reduz os gastos existentes 

hoje. Os maus gastos existentes hoje não serão 

reduzidos. Não sou economista, mas a experiência 

que tenho como cidadão e como professor já me 

permite antever, conhecendo a política brasileira, 

que muito rapidamente veremos que estas metas, 

ou melhor, esse teto de gastos afetará apenas uma 

parte da população e, sobretudo, a parte mais 

pobre. Não veremos as regalias nem do Congresso, 

nem do Judiciário, nem do Executivo, em nenhum 

dos três entes da federação. Não veremos isso 

efetivamente ser cortado. Vamos continuar vendo 

sim, de agora para adiante, falta de investimento na 

saúde, na educação e na segurança com a desculpa 

o tempo inteiro de que não pode aumentar gastos, 

que tem que reduzir custos, mas não veremos ser 

cortado no lugar em que deveria. 

 No Espírito Santo, que às vezes é apontado 

pela imprensa nacional como um exemplo e tal, 

temos vistos os cortes, quase sempre, na base. Não 

vemos, na mesma proporção, o corte no topo. Em 

nível nacional, é exatamente isto que vemos agora: 

não vimos corte nenhum no topo, mas agora 

veremos uma PEC sendo aprovada para limitar os 

gastos para os próximos vinte anos, sem que antes 

o governo realmente tenha cortado na carne para 

dar exemplo à sociedade, que realmente todo 

mundo está fazendo a sua parte, todo mundo está 

abrindo mão, todo mundo está apertando o cinto. 

Não é possível que a população acredite que ela 

tenha que fazer o sacrifício, se ela não vê esse 

sacrifício vindo do topo. Muito obrigado, Senhor 

Presidente. (Muito bem!)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Agradeço ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados presentes, 

servidores desta Casa, aqueles que nos 

acompanham pela TV Ales e aqueles que também 

estão nos acompanhando aqui na Casa, boa tarde.   

Hoje, o Senhor Deputado Sergio Majeski já 

falou bastante sobre a coerência política. A 

coerência incoerente política. Percebemos isso 

todos. Quero fortalecer nesta Casa que, nesta 

caminhada, tivemos muita gente que realmente fez 

um trabalho ético, um trabalho levando propostas 
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inovadoras, ouvindo a comunidade, não admitindo 

usar nenhuma maneira de imposição nem de 

perseguição para alcançar um pleito.  

Tivemos, aqui nesta Casa, vários deputados 

candidatos. Tivemos a vitória do Senhor Deputado 

Guerino Zanon, tivemos também a vitória do 

Senhor Deputado Edson Magalhães. Vamos pedir a 

Deus que os dois possam fazer uma grande gestão, 

que possam levar muitos benefícios, 

principalmente para as pessoas mais necessitadas 

dos seus respectivos municípios.   

Sabemos que em Linhares, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, têm muitos desafios. 

Hoje, recebi um pedido de socorro daquele 

município, que a saúde está precisando de muita 

atenção. Alguém me ligou dizendo da situação da 

saúde, e esse será um desafio para V. Ex.ª. 

Temos ainda, nesta Casa, dois na disputa: 

em Vitória, o Senhor Deputado Amaro Neto, 

colocando o nome de S. Ex.ª e discutindo com a 

comunidade; e o Senhor Deputado Marcelo Santos, 

em Cariacica. Estamos pedindo a Deus que os 

abençoe e que S. Ex.as possam levar à comunidade 

uma reflexão de uma política que, realmente, possa 

favorecer aquilo que é correto! 

Gostaria de registrar que hoje, nesta Casa, 

temos a presença de dois prefeitos do Norte do 

Estado. Um deles é Luiz Américo Borel, servidor 

público, que trabalhou no fórum do seu município 

a vida toda e tem um trabalho realmente exemplar 

na comunidade, nunca dizendo não aos anseios 

daquela comunidade. Hoje, Luiz Américo Borel, 

juntamente com seu vice, Matheus, está na Casa 

visitando seus amigos parlamentares e também 

buscando a sensibilidade destes para que possam 

direcionar algum tipo de recurso para aquele 

município, que é um município muito importante, 

mas que precisa muito da ajuda do governo para 

que possa fazer um trabalho de responsabilidade 

com o dinheiro público, mas também que seja, 

além disso, um município empreendedor, 

transformando a principal fonte de renda que é a 

agricultura familiar, realmente, em uma agricultura 

participativa, coletiva, diversificada e, de 

preferência, dentro da linha da agroecologia! 

 Temos também na nossa Casa a presença 

do prefeito eleito de Água Doce do Norte, Paulo 

Marcio, que pegou o município há dois anos com 

muitos desafios. O município tinha, além do 

descrédito político, também o descrédito no sentido 

da economia. S. Ex.ª tem feito um trabalho, foi 

reeleito e está conduzindo o município. Espero que 

possa fazer um trabalho, realmente, diferenciado, 

principalmente, não transformando a prefeitura em 

fonte de emprego! 

Muitas vezes, Senhor Deputado Guerino 

Zanon - V. Ex.ª, que é um grande empresário sabe 

disso - os prefeitos transformam suas respectivas 

prefeituras na principal fonte de emprego, e, 

depois, ficam reclamando que não têm dinheiro 

para fazer os devidos investimentos. Que os nossos 

prefeitos eleitos possam entender que a prefeitura é 

para fazer a gestão do recurso público e criar 

oportunidade para todas as iniciativas que existam 

no município. 

Tivemos outras surpresas boas: alguns 

foram vencedores! Hoje, a Senhora Deputada 

Luzia Toledo falava no Gilson, que foi eleito, mas 

gostaria de pontuar a presença ética do Kleber 

Medici, um rapaz jovem, com a família já 

estruturada, um testemunho de comunidade. Ele, 

inclusive, faz parte do partido do nosso reverendo, 

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, e é uma 

pessoa que fez um trabalho exemplar na campanha.  

Acompanhei de perto o trabalho do Kleber 

Medici, quem foi conversar com as pessoas, 

visitando-as. Não esbanjou na campanha, não teve 

comício ou grandes coisas, mas ouviu as pessoas, 

entrou em suas casas e refletiu com elas. Sem 

atacar a moral de ninguém, sem ferir os princípios 

de ninguém, sem querer ganhar espaço inventando 

alguma coisa contra seus adversários. Fez um 

trabalho ético. Quero deixar os nossos votos e 

muito obrigado ao Kleber Medici! Muito obrigado 

ao Diego Colombo, que foi o seu vice. Dois jovens 

que assumiram uma campanha diferenciada. O 

Senhor Deputado Sergio Majeski esteve na cidade 

acompanhando. São pessoas que, realmente, 

falaram para a comunidade que, se estava cansada 

desta política antiga, tinha neles uma opção, e se 

colocaram à disposição da comunidade realmente 

como opção.  

 Temos na Casa também a presença do 

vereador Flamínio, do Geraldo e de outras pessoas 

também da nossa comunidade. 

 Antes mesmo de dar um aparte, o que farei 

com prazer, ao Senhor Deputado Sergio Majeski, 

gostaria também de registrar que, no norte do 

estado, em Barra de São Francisco, um jovem que 

se colocou à disposição como opção daquele 

município teve um resultado surpreendente, 

obviamente com o apoio do nosso Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e da equipe de S. 

Ex.ª. Agora, o Alencar, eleito prefeito daquele 

município, tem uma grande missão: reestruturar, 

reorganizar e transformar a gestão pública num 

espaço democrático com, acima de tudo, respeito à 

coisa pública, respeito com os funcionários 

públicos, respeito com aquilo que é de todos e não 

apenas patrimônio pessoal. Porque muitas vezes a 

pessoa se elege e transforma o que é público em 

privado, aí o resultado, com certeza, não será um 

resultado favorável.  

Há várias pessoas que entraram pela 

primeira vez como candidatas a vereadores, como 

candidatas a prefeito. Algumas foram eleitas, 
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outras não tiveram a mesma sorte, mas o 

importante foi oferecer para a comunidade mais 

uma oportunidade de debate.  

 Registro também a presença do Idaulio 

Bonomo em Nova Venécia, que, naquele momento 

em que estava para ter uma candidatura única, se 

colocou à disposição da comunidade. Foi às casas, 

sem fazer comício, sem fazer carreata, sem essas 

coisas, mas foi de casa em casa conversar com os 

eleitores e pôde oferecer a Nova Venécia uma 

oportunidade para aprofundar os verdadeiros 

problemas e desafios daquele município. Apesar de 

não ter sido eleito, teve uma votação exemplar. 

Recebeu mais de oito mil votos. Uma pessoa que 

se coloca, que não estava com a máquina na mão, 

não estava com força econômica na mão, mas que 

trabalhou com ética, então recebeu da comunidade.  

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Muito 

obrigado, Senhor Deputado Padre Honório. 

 Só queria reforçar. V. Ex.ª falou muito bem 

sobre muitas coisas interessantes. Sobre Santa 

Teresa, o Kleber e o Diego, uma das melhores 

chapas que conseguimos montar no interior, uma 

chapa muito boa de vereadores também. Aí entra 

aquela questão partidária: alguém do PSDB faz 

campanha para outro candidato. Quer dizer, 

passadas essas eleições, isso tem que ser 

repensado.  

Obrigado, Senhor Deputado Padre 

Honório.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - No 

mais, agradeço a participação de todos, peço a 

Deus que abençoe todos e que a juventude, 

mulheres e todos busquem na política uma 

oportunidade de servir.  

Obrigado e uma boa-tarde a todos! (Muito 

bem!)  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Parabéns, Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 Antes de passar a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, gostaria de parabenizar 

o nosso secretário de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social, deputado estadual, 

Rodrigo Coelho, que está fazendo aniversário hoje, 

e é da cidade do Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) 

- Senhor Presidente, pela ordem! Os parabéns do 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço também para 

S. Ex.ª. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB 

- Sem revisão do orador) -  Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

Senhores Deputados ainda em plenário: Pastor 

Marcos Mansur, Eliana Dadalto, Enivaldo dos 

Anjos, Dary Pagung - presidindo a sessão -, Padre 

Honório, Sergio Majeski, Gildevan Fernandes, 

Amaro Neto e Guerino Zanon. São os deputados 

presentes ainda na nossa Casa de Leis. É bom 

nominar  nossos pares! 

Quando falo muito na Assembleia é porque 

aqui é casa de falar. Pouco podemos fazer no 

parlamento a não ser cobrar, falar e lutar para ver 

se conseguimos diminuir um pouco o sofrimento 

da população. 

 Hoje de manhã, na Comissão de 

Infraestrutura - fiz até uma brincadeira - o Senhor 

Deputado Sergio Majeski, nosso querido professor, 

falava de uma pessoa indicada para o Conselho 

Nacional de Educação, um engenheiro eletricista, 

professor Guerino Zanon. Na verdade, 

esperávamos que fosse um educador, mas a 

formação é de Engenharia Elétrica. Brinquei com o 

Senhor Deputado Sergio Majeski dizendo que 

daria um choque na educação! Daria um choque 

elétrico, porque não é possível continuar com este 

país dessa forma: fazendo reforma da educação por 

medida provisória. E os especialistas? Os 

educadores? Os professores? Os técnicos? 

Infelizmente a educação é usada para discurso de 

político em época de campanha. É uma regra geral 

no país, e nos municípios não é diferente.  

 Estamos muito otimistas em Vila Velha 

com relação ao futuro da educação nos próximos 

anos. Não posso entrar em outros detalhes, mas, na 

verdade, a esperança é muito grande.  

 Falei mais cedo sobre saúde, da eficácia 

das  

 

vacinas e repetirei: é assustador, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. Repetirei, não é discurso meu, são 

dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, 

divulgados no seminário que participei sexta-feira 

de manhã, com o Doutor Gilberto, presidente do 

Conselho Nacional de Farmácia. Cinquenta por 

cento das vacinas que chegam a seu destino final 

não têm a eficácia que deveriam ter. Metade da 

população vacinada ficará doente. Quando 

tomamos vacina, achamos que não ficaremos 

doentes, ficamos tranquilos! Mentira.  

Abram o olho!  Cobrem do seu secretário 

municipal de Saúde, cobrem de quem faz a 

vacinação, que normalmente são as unidades 

sanitárias e os PAs. Cobrem e vigiem o 

acondicionamento. Vejam como a vacina está 

acondicionada, porque vemos, lá na frente, caixa 

de isopor quebrada, suja, imunda, o gelo derretido 
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vazando. 

Há alguns dados muito temerários. Por 

exemplo: na Amazônia, o barco levará a vacinação 

bem distante. Se esse barco quebrar no meio do rio 

Solimões, do rio Negro ou de outro rio qualquer, se 

esse barco parar de funcionar, a vacina que está no 

refrigerador desse barco perderá sua eficácia. Em 

outros casos a vacina é congelada.  

Já falei isso mais cedo e estou repetindo 

porque o povo precisa saber disso. Precisamos 

cobrar das autoridades. Isso não acontece só no 

estado não, só no Brasil não, mas no mundo! 

Imaginem no município, onde temos que olhar essa 

situação com bastante carinho. 

 Faço um apelo principalmente aos 

Senhores Deputados Guerino Zanon, presente 

neste momento nesta Casa, que ganhou a eleição 

em Linhares; e ao Amaro Neto, também presente 

nesta Casa, que está disputando o segundo turno 

em Vitória: sendo eleito, olhe para vacinação. 

Pegamos nosso filho, nosso neto, levamos para 

tomar vacina e ficamos tranquilos. Não fiquem 

não! Essa vacina poderá não ter a eficácia que se 

espera.  

 Não estou fazendo nenhuma denúncia, 

estou fazendo um alerta e farei por escrito aos 

setenta e oito secretários municipais, ao Conselho 

Estadual de Saúde, doutor Cleto, que olha a parte 

da saúde no Estado, procurador do Ministério 

Público, e também, ao secretário Ricardo de 

Oliveira, para que possamos vigiar mais a eficácia 

dessas vacinas. 

Muito Obrigado. (Muito bem!)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos,  

Gilsinho Lopes e Hudson Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Parabéns, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC - 

Sem revisão da oradora) - Senhor Presidente 

Dary Pagung, demais colegas presentes, 

cumprimento todos os que estão neste momento 

colaborando, nossos profissionais da Assembleia 

Legislativa, e todos os que estão nos assistindo. 

Uso esta tribuna para dizer a todos que 

estamos em Vitória, com chuvas, graças a Deus. 

Esperamos que essas chuvas cheguem a Linhares, 

que necessita tanto, à nossa região Norte e à região 

Noroeste, devido a essa crise hídrica que estamos 

vivendo, e também em Baixo Guandu e Colatina, 

com a crise que estamos tendo também com o Rio 

Doce, que já não estava bem. Desde cinco de 

novembro do ano passado, com a tragédia da lama 

da barragem de Mariana, estamos até hoje sofrendo 

consequências desse trágico acontecimento na 

nossa região. 

Na época, fui delegada para ser a relatora 

da Comissão; fui eleita na Assembleia Legislativa 

para ser relatora da Comissão de Representação 

dessa tragédia. Mês passado encerrei o relatório. 

Vendo a progressão que está havendo diante de 

todos os nossos pedidos e lutas, vamos continuar 

lutando. A Samarco, em Linhares, tomou a 

providência de construir adutora na Lagoa Nova.  

Tínhamos captação de água apenas do Rio 

Pequeno, no qual percebemos, está também 

contaminado pelo esgoto lançado nele. Houve a 

necessidade de ter racionamento de água em 

Linhares, nós que temos sessenta e nove lagoas, 

Senhor Deputado Dary Pagung, V. Ex.ª conhece 

bem Linhares, acredito que conheça, tínhamos 

única captação de água no Rio Pequeno. Agora 

está concluída a obra de sete milhões, que a 

Samarco construiu na Lagoa Nova. A captação de 

água da Lagoa Nova atenderá a cinquenta por 

cento do nosso povo de Linhares, mas há 

necessidade desse racionamento e também de fazer 

os trabalhos de prevenção.  

O futuro prefeito, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, terá esse grande desafio para 

Linhares: precisamos fazer o trabalho de 

prevenção. De que forma? Incentivar os 

proprietários rurais a reflorestar.  

Observamos nessa região, um 

desmatamento muito grande. O município de 

Baixo Guandu também sofre muito com isso, não 

é, Senhor Deputado Dary Pagung?  Vi e percebi; 

fui a Baixo Guandu e percebi. O prefeito de lá está 

tomando providências.  

Visitei também o Instituto Terra e fiquei 

encantada com o projeto de reflorestamento e 

também de cuidado de nossas nascentes. Mas há 

ainda necessidade de construir pequenas barragens 

para prevenir, quando vier a chuva, para segurar a 

água; também reflorestar, incentivar os produtores 

rurais a reflorestar e cuidar das nossas nascentes.  

Esta semana, por várias vezes, assisti pela 

televisão, à reportagem do Estado do Espírito 

Santo, sobre produtores que há vinte anos foram 

alertados sobre a necessidade de fazer o trabalho 

de  

 

reflorestamento e também de cuidar das nascentes. 

Assim hoje estão distribuindo água nas regiões 

vizinhas. Esse é um exemplo que todos os 

produtores rurais têm de conhecer e colocar em 

prática, não é isso, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos? Precisamos buscar essas experiências 

positivas para implantar em todo o Estado do 

Espírito Santo. 
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 Hoje assomo a esta tribuna mais tranquila 

de saber que as medidas estão sendo tomadas. 

Creio que no futuro, não tão breve, em longo 

prazo, não é em curto prazo, teremos consciência, a 

partir do momento que estamos passando por essa 

dificuldade.  

Costumo dizer que é na dor que todas as 

pessoas abrem os olhos. Então, há a necessidade de 

abrirmos os olhos para essa questão ambiental, que 

tanto necessita do amparo de todos nós. Necessita 

não só do Poder Público, mas necessita de toda 

população, de toda sociedade civil e dos 

proprietários rurais, todos colaborando para que 

possamos ter água, porque a água é um bem 

comum para todos. Mas precisamos cuidar. Assim, 

no futuro, teremos alimentação em nossas mesas, 

porque em tudo dependemos da água: para termos 

alimentação, para no dia a dia cuidar do nosso 

corpo. Hoje de uma forma otimista vejo como 

teremos em nosso futuro pessoas mais conscientes 

com essa questão.  

Fica o meu registro de que Linhares 

ganhará mais uma captação de água, a da Lagoa 

Nova, que está sendo implantada. Digo a todos os 

linharenses: vamos continuar racionando água, 

vamos continuar cobrando também do Poder 

Público. Não podemos deixar de cobrar. 

 Estou como relatora da Comissão para 

continuarmos cobrando cada vez mais da Samarco. 

Acabei de receber a notícia de que a Samarco 

também está vendo a possibilidade de captar água, 

de cuidar da água de Regência. Então o povo de 

Regência também tem o compromisso de cobrar 

junto a Samarco.  

 Agradeço a oportunidade a esta Casa para 

falar! Hoje estou de rosa. Estamos no Outubro 

Rosa. Vejo que precisamos fazer um trabalho de 

prevenção, mulheres! Temos que cuidar do nosso 

corpo e assim cuidar de nós, porque precisamos 

nos amar. Primeiramente precisamos nos amar para 

amar os outros. Precisamos nos cuidar mais e fazer 

deste Outubro Rosa um mês de conscientização, 

um mês de propagação da vida. Muito obrigada! 

Que Deus nos abençoe! Um abraço. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente, Senhores Deputados e Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, que ainda está presente 

em nosso Plenário, na nossa sessão, quero 

praticamente dar continuidade ao assunto que 

falávamos, cumprimentando nossa Mesa, nossos 

colaboradores, os telespectadores, o pessoal das 

galerias, nossa audiência da TV Ales, e também da 

internet. 

Falávamos agora há pouco, desabafando e 

protestando sobre a questão da falta de 

sensibilidade do nosso governo. Acho que a 

palavra é essa, em relação à segurança porque, 

quando cortamos a gasolina para as nossas viaturas 

rodarem, quando cortamos investimento para a 

compra de coletes, e quando cortamos 

investimento para a compra de munição, estamos 

desprotegendo a nossa sociedade.  

Estão abrindo espaço para que o bandido, o 

meliante possa ocupar o espaço que o Estado 

deveria estar ocupando. Esse protesto  é em relação 

ao nosso Estado e também em relação ao governo 

municipal de Cachoeiro de Itapemirim.  

Neste segundo momento agora quero falar 

também da nossa PEC n.º 241 que neste momento, 

em Brasília, está acontecendo toda a mobilização e 

movimentação. Aliás, no final de semana, não 

apenas hoje, houve toda essa mobilidade em 

direção à aprovação dessa PEC n.º 241. É 

importante esclarecermos para os nossos 

telespectadores do que trata essa PEC. É 

importante que vários deputados assomem a esta 

tribuna e esclareçam para nossa população, 

traduzindo o que está contido nessa PEC.  

Nessa PEC está contido o congelamento 

dos gastos do governo federal nas áreas de saúde, 

de educação e também de assistência social nos 

próximos vinte anos. Vejam bem, senhoras e 

senhores, vinte anos! É importante dizermos isso 

para os senhores e a justificativa do governo é de 

que é preciso ser feito um ajuste fiscal no qual os 

gastos do governo não poderão crescer acima da 

inflação do ano anterior.  

Pois bem, a justificativa é boa, é correta e 

todo mundo concorda que o governo precisa gastar 

menos, mas é o que já foi falado aqui pelo Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que me antecedeu. O 

governo precisa gastar menos, mas começando por 

ele; o governo precisa gastar menos começando 

por suas mordomias; o governo precisa gastar 

menos, começando lá no topo e não na base. Só 

que o que observamos é que a PEC n.º 241 corta 

gastos de onde não podem ser cortados, ela está 

tirando dinheiro, tirando investimento de onde não 

deveria e não poderia estar sendo tirado. Ou seja, 

mais uma vez quem paga a conta é o povo; mais 

uma vez quem vai pagar a conta será a população 

sofrida; mais uma vez quem vai pagar a conta é 

quem enfrenta fila de noite para marcar uma 

consulta num posto de saúde no outro dia;  mais 

uma vez quem vai pagar a conta, como vimos 

ontem na reportagem do programa Fantástico, são 

as pessoas que estão morrendo aos poucos e não 

conseguem fazer a marcação de exames de média e 

de alta complexidade no SUS; mais uma vez quem 

vai pagar a conta é quem precisa fazer uma 
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cirurgia, passará um ano e ela morrerá sem 

conseguir fazer essa cirurgia. Então, é até um ato 

de covardia o que está contido nessa PEC, cortar 

gastos de saúde, cortar gastos de educação que 

quero falar em seguida, e cortar gastos de 

assistência social é tentar fazer mais um furo no 

cinto da nossa população que não aguenta mais o 

arrocho. É uma população que vai chorar, que vai 

gemer ainda mais. E aí veio o governo Temer - aí 

preciso fazer a crítica - dizer que todo mundo tem 

que pagar o preço e que todo mundo está pagando 

o preço? Quem está pagando o preço é a população 

sofrida e as mordomias deles continuam.  Isso foi 

falado aqui, haja vista o jantar que foi dado para 

quase quatrocentas pessoas, um jantar suculento e 

farto para se convencer a votar uma PEC que 

sacrificará ainda mais nossa  população. Então, 

isso é revoltante e precisamos realmente fazer coro 

a essa vergonha que está acontecendo. Saúde, 

educação e segurança são áreas que os governos 

não podem mexer; são conquistas e por isso 

precisamos protestar. É um golpe duro! Isso sim é 

um golpe. É um golpe numa das maiores 

conquistas da população brasileira com a 

Constituição de 1988 que é exatamente proteger 

investimento na Saúde e na Educação, 

independente  dos governos que passassem pelo 

poder e independente de quem estiver governando, 

é uma garantia constitucional e eles estão querendo 

tirar agora esta garantia.  

 Posso dizer que, infelizmente, se a PEC 

241 passar do jeito que está, é um golpe, é uma 

desmontagem do Estado social brasileiro. É um 

duro golpe nas poucas conquistas que a nossa 

gente e a nossa população sofrida tem nesta nação. 

É um golpe em uma das poucas garantias que a 

nossa população sofrida possui. Precisamos 

realmente protestar e desabafar. 

 Esta chegando o Senhor Deputado Sergio 

Majeski. Estou repetindo e já citei o nome de V. 

Ex.ª em uma fala. Estou me somando à sua 

preocupação e ao seu discurso. Precisamos 

realmente tocar nesse ponto e nesse assunto. 

Infelizmente, a PEC 241 ignora o princípio 

fundamental do desenvolvimento de qualquer 

nação. Infelizmente essa PEC ignora que toda 

nação precisa investir em educação para sair do 

subdesenvolvimento e da crise. Estão sendo 

cortados dinheiro e investimento da educação. 

Nenhuma nação consegue se desenvolver se não 

for por meio da educação e estamos tirando 

dinheiro da educação, ignorando esse princípio 

fundamental que funciona na Europa e que tirou o 

Japão e a Alemanha do buraco depois da Segunda 

Guerra Mundial: investimento em Educação. 

Estamos cortando investimento e caminhando na 

contramão da lógica e do desenvolvimento. Isso é 

muito triste e muito vergonhoso para a nossa 

nação. É muito vergonhoso para um Governo que 

esperávamos que fosse, como disse o Deputado 

que me antecedeu, cortar na própria carne, que 

fosse capaz de dar exemplo e que fosse capaz de 

cortar as mordomias. Mas não! Este é um Governo 

que está sacrificando ainda mais a nossa população 

sofrida e está arrochando ainda mais, por vinte 

anos que virão, a nossa população que já não 

aguenta mais esperar nas filas para poder conseguir 

um exame, uma consulta e uma cirurgia e a nossa 

população que já é tão alienada em relação à 

educação.  

 Quando falamos em educação, diga-se de 

passagem - falaremos sobre isso amanhã também - 

em 2015 não conseguimos atingir a nossa meta do 

Ideb, o nosso Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, que era de 4,3 e ficou em 3,7. E 

vem me querer cortar investimento em educação? 

É revoltante, como educador e professor que sou 

de sala de aula há trinta e um anos militando na 

educação,  ou seja, é revoltante ver o descaso. Mais 

um governo deste País, mais uma vez, demonstra 

falta de sensibilidade e depois quer que este País 

seja desenvolvido e quer dizer que este País tem 

jeito? É revoltante e é vergonhoso. Temos que 

denunciar isso na tribuna desta Casa. 

Continuaremos falando sobre isso amanhã neste 

plenário. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Parabéns, Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, 1.º Secretário da Mesa. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD 

- Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, escolhi 

para o tema de hoje a PEC que está em discussão 

no Congresso Nacional.  

Durante os anos de 2015 a 2016 temos nos 

colocados permanentemente contra o gasto 

público. O custo dos poderes públicos está 

inviabilizando o investimento em Educação, 

Segurança e Saúde. A alternativa que o Governo 

Federal tem neste momento é exatamente de tomar 

a decisão de conter o gasto público e essa PEC é 

exatamente com esse objetivo porque não tem 

sentido que o gasto público seja superior ao 

interesse da coletividade. E precisamos, sim, 

modernizar o Estado brasileiro; precisamos, sim, 

reverter esse processo que ao longo da história 

construiu uma máquina pesada, onde os poderes 

consideram que cada um tem que salvar o seu 

pedaço em detrimento do recurso diretamente da 

população.  

 Para vocês terem uma ideia, aqui no 

Espírito Santo nosso Poder Judiciário custa um 
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bilhão e cem milhões de reais por ano, e ainda tem 

reclamações de que o dinheiro não dá. Imagine no 

Brasil! O Ministério Público custa uns duzentos e 

cinquenta milhões de reais por ano; o Tribunal de 

Contas, uns duzentos milhões de reais; e a 

Assembleia Legislativa uns duzentos milhões de 

reais por ano.  

E todos os poderes ainda brigam! Chegou 

ao ponto de a Procuradoria Geral da República ir 

para a imprensa dizer que a emenda é 

inconstitucional, apenas com o objetivo de se 

autoproteger. A declaração da PGR é lamentável, 

porque ela, apenas como defensora da sociedade, 

não devia ter se manifestado assim, porque ela 

mostra que ela não quer saber do problema da 

finalidade pública, que é a população, ela quer se 

defender como estrutura de poder.  

E todos os poderes querem cada vez mais e 

mais dinheiro. Quem já foi prefeito sabe como é 

isso: você tem toda a obrigação da sociedade nas 

mãos, tem que atender a todas as famílias doentes, 

as famílias carentes, todos os problemas de 

convênio e prestação de serviços, dá o maior duro 

para arrecadar e, no final do mês, você tem que 

repassar dinheiro para a câmara para pagar vários 

funcionários, pagar toda a mordomia da câmara e 

ainda sobra dinheiro. Isso é o que impede a 

prestação de serviços de ser objetiva e chegar à 

população.  

Então, defendo essa emenda como ela 

devia existir desde 1988, porque se ela existisse 

desde então, não teríamos construído um Brasil 

irreal, não teríamos construído um monstro que 

devora todo o recurso público. E sabe por que o 

Brasil paga muito imposto? Sabe por que estamos 

entre os países que mais pagam impostos no 

mundo? É por falta de coragem de fazer o que essa 

emenda vai fazer agora, que é cortar o gasto 

público. Porque se cortássemos o gasto público, 

não precisaríamos aumentar impostos para a 

população pagar a despesa.  

Então, essa emenda, ao contrário do que se 

propaga, é protetora da educação, protetora da 

saúde e protetora dos investimentos, porque ela 

está limitando os poderes de não crescerem em 

desacordo com a necessidade pública. Porque, 

pensando bem, você gastar um bilhão e cem 

milhões de reais, como se gasta no Espírito Santo 

para ter uma justiça que não chega à população! 

Temos quarenta mil presos provisórios no Espírito 

Santo, porque a Justiça não atua. Temos processo 

que ficam dez, quinze ou vinte anos nas gavetas, 

porque o Judiciário não dá sentença. 

Ora, por que pagar um custo tão violento 

desses com o dinheiro dos impostos da população, 

se não temos condições de ter poderes luxuosos? 

Quem não estão vendo a sede do TRT, que está 

sendo construída aqui em Vitória? Para quê o 

Tribunal da Justiça do Trabalho precisa de uma 

monstruosidade de prédio daquele? Porque vamos 

ter um poder, como a Justiça do Trabalho, que 

protege só aqueles que estão na cúpula do poder e 

não protege o trabalhador? Por que pagamos tanto 

imposto sindical para manter os sindicatos, se o 

trabalhador está com o salário aviltado e não está 

conseguindo nem emprego, porque temos doze 

milhões de desempregados?  

Conter o gasto público, que é o que a 

emenda propõe, é a medida inteligente para acabar 

com esses monstros que estão sendo criados à 

custa da população e para sobrar dinheiro para 

saúde, para educação, para saneamento e para 

Bolsa Família. Quem já foi do Executivo sabe o 

tanto que é difícil tirar o dinheiro do contribuinte 

para distribuir para a máquina administrativa.  

Nós, do Espírito Santo, gastamos quase 

dois bilhões de reais por ano só para os poderes: 

Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal 

de Contas e Assembleia Legislativa. Quase dois 

bilhões! O que significa que poderíamos ter todos 

esses poderes custando quinhentos milhões. Para 

que duzentos juízes, se não damos sentença? Para 

que esse monte de estrutura, se ela não funciona a 

favor da população? Porque a população vive à 

tonta, buscando justiça, buscando reclamações e 

nunca é atendida. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

 

O Sr. Pastor Marcos Mansur - (PSDB) - 

Concordo, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

quando V. Ex.ª fala em relação à necessidade desse 

corte de despesas que o Governo tem. A única 

observação que faço e que fiz é que não 

deveríamos e nem devemos cortar despesas diárias 

essenciais como educação, saúde e segurança. 

Concordo com V. Ex.ª quando exemplifica e 

tipifica lugare, e cita exemplos de despesas 

monstruosas, ineficazes e desnecessárias. Nesse 

sentido, concordo com V. Ex.ª. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) 

- Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, é 

exatamente isso que a emenda diz. O que é que a 

emenda está dizendo? Que o Poder Judiciário vai 

ter que gastar tanto e que o Ministério Público vai 

ter que gastar tanto. O que está acontecendo hoje? 

Todo mundo joga a despesa para cima do 

Executivo e o dinheiro que é para fazer benefício 

fica na mão dos poderes.  

A emenda tinha que ser uma aclamação do 

povo brasileiro. Conter o gasto público nos 

poderes. Senhor Deputado Gilsinho Lopes, a 

Justiça do Trabalho chega a humilhar as pessoas. 

Os prédios, e aquele de São Paulo foi um exemplo, 

do juiz lalau, são a demonstração. Estão 
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construindo um prédio em Vitória, do lado da 

Assembleia. É um absurdo você precisar de uma 

estrutura suntuosa daquela. Imagine manter aquilo 

de energia, de água, de luz, de telefone, para 

receber o trabalhador que não tem casa para morar, 

não tem emprego, não tem comida dentro de casa.  

Criamos uma mentalidade de reinado, de 

monarquia para um País de terceiro mundo. Não 

precisamos desses prédios tão suntuosos para 

praticar a defesa do trabalhador, para praticar a 

justiça. No Brasil, tanto se criou, imitando a 

Europa, essas construções suntuosas, que você vai 

ao interior e vê. Os caras gastam uma nota para 

fazer uma câmara, uma prefeitura, num município 

que não tem nem rede de esgoto. Tem que mudar 

isso da mentalidade do administrador público. 

Primeiro é o cidadão, o povo. O recurso dos 

impostos é para isso e não para construir prédios e 

para elevar o poder de consumo de beneficiários.  

Estamos em um País em que toda a 

população é obrigada a pagar auxílio-moradia para 

promotor, juiz, desembargador e ministro. Auxílio-

moradia para quem tem casa própria, para quem 

mora do lado do fórum. Temos que acabar com 

isso. E essa emenda é o momento lúcido do 

presidente da República, que é fazer através de lei 

porque ninguém pode fazer. Porque, do contrário, 

vamos viver com aquela expectativa dos tribunais, 

dos órgãos, pedindo que mandem para cá a lei, 

pelo amor de Deus, porque não podem cortar os 

cargos comissionados, não podem cortar as 

mordomias. E a Assembleia e a Câmara Federal 

acabam dando dinheiro a eles, em detrimento do 

atendimento à população. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Parabéns, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

Antes de passar a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, parabenizo o nosso 

colega, Senhor Deputado Amaro Neto, que 

continua em Plenário apesar de disputar o segundo 

turno das eleições, lutando pela prefeitura de 

Vitória. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, a exemplo de 

vários colegas, como o Senhor Deputado que ora 

preside esta sessão, percorremos quase todos os 

municípios deste Estado apoiando alguém, 

trabalhando por alguém e observando o processo 

eleitoral. E como bem disse o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, há falha do Poder Judiciário e 

do Ministério Público na fiscalização dos atos mais 

transgressivos possíveis da legislação eleitoral.  

 Hoje, recebi, no gabinete do senador 

Magno Malta, os candidatos a prefeito e vice-

prefeito de Marilândia, que, mais uma vez, clamam 

por justiça. E o senador Magno Malta fará, nesta 

semana, no Senado Federal, um pronunciamento 

com base nesses dados, que foram mostrados aqui 

pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio, e 

entregará ao procurador-geral da República para 

que providências sejam tomadas. Parece-me que 

estamos em outro país; parece-me que não estamos 

tendo o condão do Poder Judiciário e do Ministério 

Público nas ações dessa natureza. 

 Gostaria que passassem o vídeo.  

 

(É exibido o vídeo)  

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Olhem lá. Eles entregando dinheiro! Naquele 

carro, estavam entregando dinheiro. Foi filmado. 

E, ali, o candidato a prefeito trocando a camisa 

por... Entregando a camisa a uma eleitora. Ela já 

foi ouvida na delegacia. Já foi comprovado que ele 

deu dinheiro para a troca daquela camisa. Isso é 

um absurdo. E não foi só em Marilândia, não. Em 

vários outros municípios do Estado do Espírito 

Santo ocorreram essa situação, que é altamente 

agressiva e não é recomendável. É por isso que, às 

vezes, tomamos nomes de que não somos pessoas 

decentes. Mas, na política tem muita gente decente.  

 A política foi feita para pessoas de bem, 

mas, infelizmente, alguns se locupletam; alguns 

fazem esse tipo de política, que não é uma boa 

prática, e acabamos ficando num processo eleitoral 

totalmente degenerado, onde o cidadão que tem 

vários processos - no Tribunal de Contas, no Poder 

Judiciário - está no meio da rua sendo filmado e 

fotografado. Isso foi denunciado ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário, mas não fizeram 

absolutamente nada até agora.  

 Qualquer um dos Senhores que disputar 

eleição, se tiver do lado de fora de uma residência, 

por exemplo, uma propaganda vedada, um 

cartazinho dos Senhores, será notificado pela 

Justiça Eleitoral, tendo que, no prazo de quarenta e 

oito horas, retirar a propaganda; caso contrário, 

sofrerá multa ou ficará inviabilizado de ser 

diplomado.  

Observem, esse foi o tema completo da 

campanha de Marilândia, uma cidade pequena, 

pacata e com práticas nocivas que só enlameiam a 

classe política; com um cidadão, que já foi 

reprovado até pelo Tribunal de Contas e pelo 

Tribunal de Justiça, mas está aí disputando eleição 

e comprando votos, o que é pior.  

O delegado de polícia já está terminando a 

conclusão do inquérito e o remeterá à Justiça. Mas 

a Justiça tem que ser célere. Foi o que o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio colocou aqui. Porque, 
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infelizmente, a morosidade 

da Justiça aumenta a impunidade, faz com que as 

pessoas acreditem nas mentiras deles, que enrolam 

a sociedade, o eleitor, com esse tipo de ação. 

 Naquela foto, está sendo repassado o 

dinheiro. E já foi comprovado na Delegacia de 

Policia. 

O senador Magno Malta entregará 

diretamente a Rodrigo Janot para ver se vem de 

cima para baixo e aqui o Ministério Público 

Federal e o Ministério Público Estadual ajam. 

Infelizmente, tivemos esse fato em 

Marilândia. 

Em Ponto Belo foi um escárnio. Pessoas 

dando dinheiro a torto e a direito, pagando. E o 

fato está comprovado pelo delegado de Montanha, 

cidade mais próxima de Ponto Belo e que não 

possui nem delegacia e nem delegado. Mas o 

delegado já ouviu várias pessoas. Cestas básicas 

foram distribuídas. Estamos vivenciando este 

momento. Em pleno século XXI, verificamos que 

as práticas são de antigamente e não deveriam ser 

levadas a efeito. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª, 

assim como nós, está caminhando em Vila Velha, 

fazendo uma campanha limpa, decente. E estamos 

vendo o outro lado fazer tudo diferente e, 

infelizmente, não ser coibido pelos órgãos 

responsáveis pela fiscalização. As denúncias são 

inúmeras e chegam, mas se não forem devidamente 

apuradas, investigadas e não tiverem um resultado 

final, perderemos o cidadão de bem, que ainda 

acredita nos poderes públicos e que faz as 

denuncias. Se eles deixarem de denunciar, com 

certeza, o índice de arbitrariedade, de corrupção e 

de manobras políticas para se ganhar uma eleição, 

aumentará assustadoramente. Estou falando de 

Marilândia, um município pequeno, onde a 

população é extremamente civilizada, trabalhadora, 

decente, mas tem representantes dessa natureza. 

Peço ao Senhor Presidente Dary Pagung 

que esta minha fala seja entregue ao procurador da 

republica do Estado para que investigue.  

O Senhor Deputado Euclério Sampaio fez 

uso da palavra aqui, mas sua fala não foi 

encaminhada para o Ministério Público Federal.  

Quero que além da fala seja levada para lá, 

requisitem o inquérito policial, que está 

devidamente instruído, com provas materiais, 

técnicas e testemunhais. Quero ver se haverá 

resultado favorável para quem realmente trabalhou 

de acordo com a Legislação Eleitoral. Se a pessoa 

vai para um pleito eleitoral disputar uma eleição 

com seus projetos, com suas ações, com seu nome 

- o maior patrimônio que temos - e é desamparada 

pela legislação com a compra de votos, com o 

desrespeito à Legislação Eleitoral, com o 

desrespeito ao eleitor, não será vitorioso. 

Senhor Deputado Dary Pagung, quero ver 

V. Ex.ª aceitar o nosso pedido, encaminhando isso 

para o Ministério Público Federal, para o TRE, 

órgãos responsáveis pela fiscalização e que têm 

que dar resposta à sociedade. A sociedade acredita 

na Justiça, no Ministério Público, mas, se não 

houver uma situação de fato e de direito, com 

certeza, cairão no descrédito. Muito obrigado. 

(Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Parabéns, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 Peço a V. Ex.ª para fazer o ofício 

encaminhando para a Mesa, para que possamos 

juntar o que V. Ex.ª falou com o vídeo para a Mesa 

encaminhar. 

 Devolvo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes.  

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Senhor Presidente, quero pedir a V. Ex.ª que inclua 

na Ordem do Dia o PLC n.º 101/2015, de minha 

autoria, que, a pedido do líder do governo, foi 

retirado há um mês, e entraríamos com ele um mês 

após o primeiro turno das eleições. Então gostaria 

que fosse incluído na Ordem do Dia.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Defiro o pedido de V. Ex.ª.  

  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal, último orador inscrito. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento 

todos os presentes e os telespectadores. 

 Gostaria de falar sobre o PTN, Partido 

Trabalhista Nacional, partido ao qual migrei na 

janela partidária.  

 Elegemos vinte e dois vereadores. Saímos 

de três, Senhor Deputado Dary Pagung, para vinte 

e dois vereadores, crescimento de mais de 

setecentos por cento do partido. Elegemos um 

prefeito em Vila Valério, Robinho Parteli, e dois 

vice-prefeitos, Aguinaldo Machado, em 

Sooretama, e Lucio Zanol, em Aracruz. 

 Cumprimento todos os vereadores eleitos: 

Josil Sangiorgio, em Boa Esperança; Camilo da 

Auto Escola e Pedrinho Enfermeiro, em Bom Jesus 

do Norte; Antonio da Saúde, em Brejetuba, sendo 

o vereador mais votado no município; Rodrigo 

Sandi, em Cachoeiro de Itapemirim; Lucia Aguiar, 

em Conceição do Castelo, vereadora mais votada 

do município; Hélio Motorista, em Divino de São 

Lourenço, também o vereador mais votado no 

município; Zé Preto, meu amigo, e Lennon 

Monjardim, em Guarapari, na Grande Vitória, dois 

vereadores em Guarapari; Juninho da Catarina, em 
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Itaguaçu, perto da cidade de V. Ex.ª, Senhor 

Deputado Dary Pagung; minha amiga Maria 

Miguelina, em Iúna; Eta Armani, em Laranja da 

Terra; Rogério Dedéu, em Marataízes;  Flávio 

Vieira, em Muniz Freire, vereador mais votado no 

município;  José Lucio, em Pancas; Fernando de 

Dona Preta, em Pinheiros, também o mais votado 

no município; Thiago Viana e Preto, dois 

vereadores em Presidente Kennedy; Madin 

Rigatto, vereador mais votado no município de 

Sooretama; Dona Gilda, vereadora mais votada em 

Vargem Alta; e Mirim Montebeller e Bruno 

Lorenzutti, em Vila Velha. 

 Senhor Deputado Dary Pagung, em Vila 

Velha o PTN foi o partido que teve mais votos 

nominalmente, vinte e três mil e oitenta e oito 

votos. No maior colégio eleitoral o PTN presente, 

sendo o mais votado no município. 

 Gostaria de deixar um abraço pelo belo 

trabalho feito pelo presidente George Bomfim e a 

todo o diretório do PTN estadual . Tenho certeza 

que o PTN foi o partido que mais cresceu no 

estado do Espírito Santo em número de vereadores, 

com crescimento de setecentos e trinta e três por 

cento. Saiu de três vereadores para vinte e dois 

vereadores eleitos. 

 Gostaria de agradecer, Senhor Deputado 

Dary Pagung, também ao PSDB, que em 

Sooretama deu a vice para o nosso partido, e ao 

Solidariedade, em Aracruz, com o Lucio Zanol, 

que deu a oportunidade de o partido crescer. 

 Estamos presentes em vinte municípios, 

elegemos representantes em vinte municípios. O 

PTN está aberto para todos que estão nos ouvindo.  

 O George Bomfim, presidente, tem um 

desafio, com a Nacional, de eleger cinco deputados 

estaduais. A chapa de deputados estaduais está 

praticamente montada. Só faltam mulheres, Senhor 

Deputado Guerino Zanon. Tenho certeza de que o 

partido irá crescer e convido todos a fazerem parte 

do partido. 

 Na Grande Vitória, elegemos quatro 

vereadores, o que é muito, dois em Guarapari e 

dois em Vila Velha. Temos muito prazo, ainda, 

mas estou satisfeito e foi só um recado aos 

vereadores do PTN. 

 Um grande abraço a todos e boa tarde. 

(Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Parabéns, Senhor Deputado 

Hudson Leal, que está sorrindo de canto a canto. 

Parabéns pelo trabalho que V. Ex.ª, com o 

presidente estadual George Bonfim, está fazendo 

com a agremiação do PTN. Parabéns! 

 Não havendo mais oradores inscritos e 

nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 

sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 11 de 

outubro de 2016, para a qual designo  

  

 EXPEDIENTE:  
 O que ocorrer.  

  

ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 

discussão única encerrada nos termos do art. 66, § 

6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto 

ao Projeto de Lei n.º 160/2015; votação, da redação 

final, do Projeto de Lei n.º 148/2015; 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; discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei 

Complementar n.os 01/2015 e 17/2016; discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 

292/2016; 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, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.o 17/2015; discussão, nos termos 

artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, das 

Propostas de Emenda Constitucional n.os 01/2016 e 

11/2015; discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 100/2016; 

votação adiada, com discussão única encerrada, 

dos Projetos de Lei n.os 87/2014,  42/2015, 59/2015,  

212/2015,  226/2015,  332/2015, 343/2015 e  

420/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Resolução n.o 18/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 22/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 

do Projeto de Resolução n.o 57/2015; votação 

adiada, com discussão prévia encerrada, dos 

Projetos de Lei n.os 480/2015,  02/2016, 60/2016, 

95/2016,  109/2016, 114/2016 e 129/2016; 

discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de 

Lei n.os 220/2016,  223/2016,  242/2016 e  

280/2016 e discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 265/2016.  

Está encerrada a sessão.  

 

 

Encerra-se a sessão as dezessete horas e 

trinta e cinco minutos. 

 

 *De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni, Freitas, Luiz Durão e 

Sandro Locutor. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 

 
COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCACÃO, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 
 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
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