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ATOS LEGISLATIVOS
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E
TOMADA DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2016 DO BANDES
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ATOS DO PRESIDENTE

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATO Nº 3290

ATOS DA MESA DIRETORA

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

ATO Nº 3293

CONSIDERAR LICENCIADO, para
tratamento de saúde, no período de 45 (quarenta e
cinco) dias, a partir de 07/09/2016, o Deputado
BRUNO LAMAS, na forma do Art. 305, inciso II
do Regimento Interno.

A
MESA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais
previstas no art. 17, inciso XXIV, do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2700/2009; e
no artigo 9º, § 1º, inciso IX, da Resolução
2890/2010;

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.

RESOLVE:

ATO Nº 3291

Art. 1º DETERMINAR abertura de sindicância
para apurar os fatos narrados, com os respectivos
documentos,
constantes
nos
Processos
Administrativos nºs 151119, 162185 e 162283.

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

§ 1º A sindicância será conduzida pela Comissão
Processante prevista no Ato da Mesa nº 1414, de
20.10.2010, e alterações posteriores.

CONCEDER
LICENÇA,
sem
remuneração, a Deputada ELIANA DADALTO,
para tratar de assuntos particulares, no período de
19.09 a 21/09/2016, na forma do Art. 305, inciso
III do Regimento Interno.

§ 2º A Comissão designada terá o prazo de 30
(trinta) dias para a conclusão de seus trabalhos, a
contar da data da publicação do presente Ato,
conforme disposto no artigo 249, § 1º, da Lei
Complementar nº 46/94.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.

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

THEODORICO FERRAÇO
Presidente

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.

ATO Nº 3292

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

THEODORICO FERRAÇO
Presidente

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

CONCEDER
LICENÇA,
sem
remuneração, ao Deputado FREITAS, para tratar
de assuntos particulares, no período de 13/09/2016
a 02/10/2016, na forma do Art. 305, inciso III do
Regimento Interno.

ATO Nº 3294

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.

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

THEODORICO FERRAÇO
Presidente

Considerando o Ato nº 3260, de
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado
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pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta a
concessão de Incentivo Educacional, resolve:
CONCEDER à servidora GABRIELA
BATTISTI
KNOBLAUCH
MONTEIRO,
Analista em Comunicação Social - EACS,
matrícula nº 207909, o 2º (segundo) INCENTIVO
EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre
o vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir
de 18/08/2016, conforme art. 3º da Lei nº
8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e pela
Lei nº 10.225/2014.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3295
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, AMANDA LOUREIRO
CALDAS, do cargo em comissão de Assessor
Sênior de Secretaria, código ASS, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3296
A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve:
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, KENDALLY VIEIRA
FERREIRA DE SOUZA, do cargo em comissão
de Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3297
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, ANDRESSA MILEIP DUARTE
MACHADO, do cargo em comissão de Técnico
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar,
código TJGRP, do gabinete do Deputado Enivaldo
dos Anjos, por solicitação do próprio Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3298
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, MÁRCIA BETÂNIA DE
VASCONCELOS OLIVEIRA, do cargo em
comissão de Adjunto de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ADGRP, do gabinete do
Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do
próprio Deputado.

Vitória-ES, quarta-feira, 21 de setembro de 2016
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3299
A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve:
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ATO Nº 3301
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, CRISTIANE FRANCA FURTADO, para
exercer o cargo em comissão de Supervisor de
Gabinete da Procuradoria Geral, código SGPG, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, CRISTIANE FRANCA
FURTADO, do cargo em comissão Assessor
Sênior de Secretaria, código ASS, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.

ATO Nº 3302

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

ATO Nº 3300
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,
EMANUELLE
FERREIRA
ALMENARA, para exercer o cargo em comissão
de Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

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, KENDALLY VIEIRA FERREIRA DE
SOUZA, para exercer o cargo em comissão de
Técnico Júnior de Gabinete de Representação
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do
Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do
próprio Deputado.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3303
A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve:
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994,
ANDRESSA
MILEIP
DUARTE
MACHADO, para exercer o cargo em comissão de
Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3286,
publicado em 20 de setembro de 2016, que nomeou
EMANUELLE FERREIRA ALMENARA, para
exercer o cargo em comissão de Supervisor de
Gabinete da Procuradoria Geral, código SGPG, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3304
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, MÁRCIA BETÂNIA DE VASCONCELOS
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 3305

(*) ATO Nº 3285
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, KATARINNY BUGE ROCHA, para exercer
o cargo em comissão de Supervisor do Setor de
Auditoria Interna, código SSAI, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
19 de setembro de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção.
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HORA
00h15

PROGRAMAS
MPF: INTERESSE PÚBLICO

SINOPSES
Nesta edição laudo técnico comprova construções inseguras em
moradias populares e MPF cobra reforma imediata dos imóveis. Em
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Goiás MPF ajuíza ação para que empresas de ônibus respeitem o
estatuto da pessoa com deficiência. Conselho federal de enfermagem
segue recomendação do MPF e passa a aceitar documentos
alternativos ao diploma acadêmico para conceder registro
profissional. Paciente que não é atendido por sistema público de
saúde tem direito a justificativa por escrito, esta regra vale também
para hospitais particulares conveniados ao SUS.
00h45

SÉRIES
ROTAS A Rota dos Vales e do Café é embelezada pelas construções
TURISTICAS CAPIXABAS
históricas típicas da época colonial, quando o café era a principal
fonte de renda e impulsionava o desenvolvimento do Brasil e da
região. Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso
do Sul são os destaques desta Reportagem Especial.

01h15

SESSÃO ESPECIAL

Deputado jovem

02h55

SEMINÁRIO

I seminário de regularização fundiária: caminhos e possibilidades

06h30

TSE: # CONFIRMA

Neste programa a ministra Luciana Lóssio, do Tribunal Superior
Eleitoral vai falar sobre a participação das mulheres na política, tira
dúvidas de eleitores e fala sobre a importância do aumento dessa
representação. E ainda, com a campanha nas ruas a distribuição de
santinhos é permitida, mas não é permitido jogar papel no chão, o
#Confirma mostra o que acontece com os candidatos “sujões”.

07h00

STJ: DIREITO MEU DIREITO No programa desta semana você vai ver que um dos objetivos do
SEU
estatuto do torcedor é diminuir a violência nos estádios e ginásios.
Individualização dos hidrômetros, uma forma de evitar o desperdício
e pagar pelo que realmente consome. E ainda: quais os critérios
usados para determinar a idade ideal para a classificação indicativa?

07h30

FIOCRUZ
LETRAS

08h00

ESPAÇO RURAL

O setor de piscicultura tem, no Espírito Santo, a criação de tilápia
como carro-chefe, representando 97% das 6,5 mil toneladas de peixes
cultivados. Quem fala sobre o assunto é a coordenadora de
Aquicultura e Pesca do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural), Juliana de Barros Vale.

08h45

PANORAMA

Telejornal com as notícias do legislativo capixaba

09h00

SESSÃO ORDINÁRIA

Trabalhos do legislativo estadual

12h00

INTER-SESSÃO

Trabalhos do legislativo estadual

12h15

REPORTAGEM ESPECIAL

A reportagem especial faz uma viagem de mais de 200 anos nos fatos
históricos e políticos que marcaram a história do Poder Legislativo
capixaba. Dos primórdios à atualidade, a reportagem mostra a
evolução da Ales.

13h00

PROPAGANDA ELEITORAL Candidatos a prefeito e vereador
GRATUITA OBRIGATÓRIA

13h10

PERSONALIDADES

-

CIÊNCIA

E O programa traz: “Os filósofos e a arte”.

Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos.
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13h30

OPINIÃO

O Advogado Hélio Maldonado, especialista em Direito Público, fala
sobre abuso de poder nas disputas eleitorais.

14h00

CONTRAPONTO

O custo da corrupção no Brasil tem cifras astronômicas e é pago por
toda a população. O Contraponto avalia como estão os mecanismos
de combate à corrupção, sob a ótica de duas instâncias que atuam
contra o problema: o Ministério Público Federal e a Organização
Não-Governamental Transparência Capixaba.

14h30

PANORAMA

Telejornal com as notícias do legislativo capixaba

14h45

BIOGRAFIA

Emiliana Viana Emery, foi a 1ª mulher a conquistar, na Justiça, o
registro eleitoral.

15h00

SESSÃO ORDINÁRIA

Trabalhos do legislativo estadual

18h00

INTER-SESSÃO

Trabalhos do legislativo estadual

18h15

ESPAÇO RURAL

O setor de piscicultura tem, no Espírito Santo, a criação de tilápia
como carro-chefe, representando 97% das 6,5 mil toneladas de peixes
cultivados. Quem fala sobre o assunto é a coordenadora de
Aquicultura e Pesca do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural), Juliana de Barros Vale.

19h00

SESSÃO SOLENE

Em homenagem ao dia do auditor fiscal

20h30

PROPAGANDA ELEITORAL Candidatos a prefeito e vereador
GRATUITA OBRIGATÓRIA

22h00

PANORAMA

Telejornal com as notícias do legislativo capixaba

22h15

MP COM VOCÊ

O promotor de Justiça da na área criminal de Cachoeiro de
Itapemirim, Flávio Guimarães Tannure, explica o papel constitucional
do Ministério Público Estadual (MPES) na questão da segurança
pública. Ele aborda, entre outros assuntos, a necessidade da
integração entre os setores envolvidos na questão do combate à
criminalidade, defende uma reforma na legislação penal e uma maior
atuação dos órgãos sociais no sentido de prevenir a explosão da
violência.

22h45

OPINIÃO

O Advogado Hélio Maldonado, especialista em Direito Público, fala
sobre abuso de poder nas disputas eleitorais.

23h15

CONTRAPONTO

O custo da corrupção no Brasil tem cifras astronômicas e é pago por
toda a população. O Contraponto avalia como estão os mecanismos
de combate à corrupção, sob a ótica de duas instâncias que atuam
contra o problema: o Ministério Público Federal e a Organização
Não-Governamental Transparência Capixaba.

23h45

PERSONALIDADES

Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos.

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
OCTOGÉSIMA
QUARTA
SESSÃO
ORDINÁRIA,
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13
DE SETEMBRO DE 2016.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o
início da sessão, registram presença os
Senhores Deputados Cacau Lorenzoni,
Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos,
Euclério Sampaio, Padre Honório, Pastor
Marcos Mansur e Sergio Majeski)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão.
(A convite do Presidente, assume a
2.ª Secretaria o Senhor Deputado
Doutor Hércules)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Convido o Senhor Deputado
Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo
da Bíblia.
(O Senhor Deputado
Hércules lê Isaías 41,13)

Doutor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Convido o Senhor 2.º Secretário a
proceder à leitura da ata da octogésima terceira
sessão ordinária, realizada em 12 de setembro de
2016. (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto e Dary
Pagung)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)
Convido o Senhor Deputado Doutor Hércules
a ocupar a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO N.º 48/2016
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Vitória, 12 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
O Deputado Estadual com base no artigo 305 § 6º do
Regimento Interno, informa à Vossa Excelência que,
por motivo de cumprimento de agenda parlamentar
externa, em 06/09/2016, não foi possível comparecer
na 82ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
da 18ª Legislatura.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para
renovar meus protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,
DARY PAGUNG
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Justificada a ausência.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 365/2016
Vitória, 06 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao pedido
de informações, formulado pelo Deputado Bruno
Lamas, por meio do Requerimento n.º 87, de 2016,
ao Secretário de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social, conforme documento em anexo.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Edson Magalhães)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Ciente. Ao Senhor Deputado por
cópia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
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SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 366/2016
Vitória, 06 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao pedido
de informações, formulado pelo Deputado Bruno
Lamas, por meio do Requerimento n.º 89, de 2016,
ao Secretário de Estado da Saúde, conforme
documento em anexo.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 367/2016
Vitória, 06 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição Estadual,
comunico a Vossa Excelência a sanção do Autógrafo
de Lei Complementar n.º 14/2016, que “Dispõe sobre
a reversão de recursos de fundos e autarquias”.
Para o arquivo da Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, restituo, nesta oportunidade, o
autógrafo do texto ora convertido na Lei
Complementar n.º 833, de 29 de agosto de 2016.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 368/2016
Vitória, 06 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao pedido
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de informações, formulado pelo Deputado Bruno
Lamas, por meio do Requerimento n.º 90, de 2016,
ao Secretário de Estado da Educação, conforme
documento em anexo.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno
Lamas 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 369/2016
Vitória, 06 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao pedido
de informações, formulado pelo Deputado Sergio
Majeski, por meio do Requerimento n.º 92, de 2016,
ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, conforme documento em anexo.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - 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 370/2016
Vitória, 09 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência, resposta, ao pedido
de informações, formulado pelo Deputado Bruno
Lamas, por meio do Requerimento n.º 88, de 2016,
ao Secretário de Estado da Saúde, conforme
documento em anexo.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
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ANJOS - PSD) - Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 371/2016
Vitória, 09 de setembro de 2016.
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência resposta aos pedidos
de informações, formulados pelo Deputado Hudson
Leal, por meio do Requerimento n.º 91 de 2016, ao
Secretário de Estado da Saúde, conforme documento
em anexo.
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Governador do Estado - em exercício
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 350/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 62/2016
Autor: Deputado Gilsinho Lopes
Ementa: “Declara de utilidade pública a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Vitória - CDL VITÓRIA,
localizada no Município de Vitória - ES”.
RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 62/2016, de autoria do
Deputado Gilsinho Lopes, tem em sua ementa a
seguinte redação: “Declara de utilidade pública a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória - CDL
VITÓRIA, localizada no Município de Vitória - ES”.
A matéria foi protocolada no dia 11/03/2016, lida no
expediente da Sessão Ordinária do dia 14/03/2016. Em
relação à Publicação no DLP - Diário do Poder
Legislativo, esta não se encontra nos autos, e por ser
condição essencial para sua tramitação, conforme
dispõe artigo 149 do Regimento Interno a mesma deve
ser providenciada e juntada aos autos logo após a
emissão deste parecer.
Após, o Projeto de Lei veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação
para exame e parecer, na forma do disposto no art.
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41, I do Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 62/2016, de autoria do
Deputado Gilsinho Lopes, tem em sua ementa a
seguinte redação: “Declara de utilidade pública a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória - CDL
VITÓRIA, localizada no Município de Vitória - ES”.
1 - DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL:
Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, não
há quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o
Projeto de Lei em epígrafe trata de matéria de
competência legislativa remanescente entre a União e
Estados Federados, consoante o que dispõe o art. 25,
§ 1º, da Constituição Federal.
Constatada a competência legislativa do Estado na
matéria em exame, verificamos pela exegese das
regras constitucionais contidas nos artigos 55, 56 e
61, III, todos da Carta Estadual, em que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é a lei
ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual.
Quanto à iniciativa da matéria em apreço, concluímos
por sua subjunção aos preceitos constitucionais
constantes do artigo 63, caput, da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente
para legislar.
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos
cidadãos,
satisfeitos
os
requisitos
estabelecidos
nesta
Constituição.”
Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de
Lei está em sintonia com a Constituição Estadual.
Passa-se, então, à análise dos demais requisitos
formais atinentes ao processo legislativo, em
especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o
processo de votação a ser utilizado e o quórum para a
sua aprovação.
O regime inicial de tramitação é o especial. A
deliberação acerca deste Projeto de Lei deve ser
realizada pela Comissão de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Nutricional, em caráter
terminativo, nos termos do art. 276, inc. III, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da
Constituição Estadual.
O processo de votação é o nominal, nos termos do §
1º do art. 277 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de
2009. Confira, in verbis:
Art. 277. Após sua publicação, o
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projeto de lei será encaminhado
para o cumprimento do disposto no
artigo 41, inciso I, e, conforme a
matéria tratada, submetido à
votação numa das comissões
indicadas no artigo 276.
§ 1º O projeto de lei será aprovado
pelo voto favorável da maioria,
estando presente a maioria absoluta
dos membros da comissão, em
votação nominal.
Relativamente a quórum, é importante ressalvar que
existem dois tipos:
a) quórum de votação: é aquele
necessário
para
que
ocorra
deliberação do plenário ou da
comissão a respeito de certa
proposição, e não para aprovar o
Projeto. O quórum de votação, no
caso em tela, é de maioria absoluta
dos membros da Comissão (mais de
50% dos membros) (art. 59 da
Constituição do Estado e art. 277, §
1º, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução
nº 2.700 de 15 de julho de 2009).
b) quórum de aprovação: é aquele
necessário para aprovar o Projeto. O
quórum de aprovação da lei ordinária
é de maioria simples ou relativa, ou
seja, mais de 50% (cinquenta por
cento) dos presentes (art. 59 da
Constituição do Estado e art. 277, §
1º, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa - Resolução
nº 2.700 de 15 de julho de 2009).
2 - DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
A constitucionalidade material é a compatibilidade
entre o conteúdo do ato normativo e as regras e
princípios previstos na Constituição Federal ou na
Constituição Estadual. No caso em tela, não se
vislumbra violação aos textos das Constituições
Federal ou Estadual.
Ao contrário, a liberdade de associação é plenamente
assegurada no artigo 5º, inc. XVII, da Constituição
Federal. Vejamos:
Art. 5º Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer
natureza,
garantindo-se
aos
brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XVII - é plena a liberdade de
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associação para fins lícitos, vedada
a de caráter paramilitar.
Não há que se falar, assim, em ofensa a quaisquer
Princípios, Direitos e Garantias estabelecidos nas
Constituições Federal e Estadual, tampouco à
isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.
Como se trata de matéria atinente à declaração de
utilidade pública de associação sem fins lucrativos,
não viola Direitos Humanos previstos nas
Constituições Federal ou Estadual.
Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em
apreço não visa a alcançar situações jurídicas
pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em
vigor na data de sua publicação.
Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº
95/98 recomenda a reserva de vigência na data de sua
publicação aos projetos de pequena repercussão, o
que se aplica ao presente.
3 - DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE
Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos
Tribunais Superiores, não há obstáculo ao conteúdo
ou à forma do projeto de lei em epígrafe.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o
presente momento, respeita as demais formalidades
previstas no Regimento Interno (Resolução nº
2.700/2009).
Quanto ao aspecto da legalidade, o projeto deve
atender aos requisitos estabelecidos na Lei Estadual
nº 10.455, que dispõe em seu art. 2º, in verbis:
“Art. 2º As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado
com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente
à
coletividade, podem ser declaradas
de utilidade pública, provados os
seguintes requisitos:
I - personalidade jurídica há mais de
dois anos - por meio de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II - efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade - por meio de
documento expedido pelo Juiz de
Direito, pelo representante do
Ministério Público Estadual ou pelo
Prefeito Municipal da Comarca ou
Município onde a organização
funciona e cópia do estatuto;
III - não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
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distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto - por
meio do balanço anual.
IV - registro no Conselho ou
entidade de referência pela área de
atuação.
§ 1º O serviço desinteressado e
gratuito à coletividade, a que se
refere o inciso II deste artigo, será o
prestado nas áreas educacional,
cultural e artística, médica e de
assistência social ou qualquer outra,
desde que de natureza filantrópica e
em caráter geral e indiscriminado.
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de autoria do Deputado Gilsinho Lopes.
Plenário Rui Barbosa, 09 de agosto de 2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Relator
LUIZ DURÃO
ELIANA DADALTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
PARECER N.º 17/2016

§ 2º Quando se tratar de sociedade
civil, associação ou fundação que
exerça atividade rural, o atestado de
funcionamento referido no inciso II
deste artigo poderá ser expedido pelo
órgão de referência da região de
atuação da entidade”.
Dessa forma, podemos asseverar que o presente
projeto está em perfeita consonância com a norma
estadual especifica conforme podemos especificar
nos documentos que se encontram acostados aos
autos.
4 - DA TÉCNICA LEGISLATIVA
Quanto ao aspecto da técnica legislativa, observo o
atendimento às regras previstas na Lei Complementar
Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos
normativos.
Com relação à técnica legislativa, constata-se que a
Diretoria de Redação - DR sugeriu alterações no
texto da propositura, atendendo assim o que dispõe a
Lei Complementar Federal nº 95/1998, com
alterações introduzidas pela Lei Complementar
Federal nº 107/2001, que regem sobre as redações
normativas.
Insta frisar que acolhemos, de forma positiva e
integral, o estudo técnico realizado pela Diretoria de
Redação - DR - constante à fl. 30 dos autos.
Por
todo
o
exposto,
concluímos
pela
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 62/2016, de
autoria do Deputado Gilsinho Lopes, razão pela
qual sugerimos aos demais Pares desta Douta
Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 350/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 62/2016,

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 62/2016
Autor: Deputado Gilsinho Lopes
Ementa: “Declara de utilidade pública a Câmara de
Dirigentes e Logistas de Vitória/ES”.
RELATÓRIO
Trata-se de Lei n° 62/2016, de autoria do Deputado
Estadual Gilsinho Lopes, que “Declara de utilidade
pública da Câmara de Dirigentes e Lojistas de
Vitória/ES”.
O referenciado Projeto de Lei foi protocolizado no
dia 11 de março de 2016, e lido na Sessão Ordinária
do dia 14 do mesmo mês e ano.
Após, a Proposição recebeu encaminhamento para a
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação com o fim de oferecimento de parecer para
efeito de análise de sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa utilizada
em sua elaboração, conforme prevê o artigo 41,
inciso I, C/C artigo 143, ambos do Regimento Interno
desta Augusta Casa de Leis, oportunidade em que
recebeu parecer n° 350/2016, cuja conclusão foi por
sua constitucionalidade.
Por fim, o projeto vem a esta Comissão de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Nutricional para exame e parecer de mérito,
atendendo ao artigo 50-A do Regimento Interno
(Resolução n° 2.700/09).
É o relatório.
A presente propositura te por finalidade declarar de
utilidade pública a Câmara de Dirigentes e Lojistas
de Vitória/ES.
Na análise do presente Projeto Lei importa em
verificação de pertinência meritória no que tange a
seu objeto, com enfoque no campo de atuação desta
Comissão.
A proposição em epígrafe não viola Direitos
Humanos previstos nas Constituições Federal ou
Estadual, estando em perfeita consonância com o
ordenamento jurídico.
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O projeto atende aos requisitos estabelecidos na Lei
Estadual n° 10.455, que dispõe sobre o
reconhecimento de utilidade pública estadual, no
âmbito do Estado do Espírito Santo, que traz em seu
artigo 2º, in verbis que:
Art. 2º As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado
com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade,
podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes
requisitos:
I - personalidade jurídica há mais de
dois anos - por meio de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II - efetivo funcionamento há mais de
dois anos de serviço desinteressado e
gratuito prestado à coletividade - por
meio de documento expedido pelo
Juiz de Direito, pelo representante
do Ministério Público Estadual ou
pelo Prefeito Municipal da Comarca
ou Município onde a organização
funciona e cópia do estatuto;
III - não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto - por
meio do balanço anual.
IV - registro no Conselho ou
entidade de referência pela área de
atuação.
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verifica-se que a entidade preenche os requisitos
legais, estando em perfeita consonância com a norma
estadual específica.
Dito isso e avaliando a proposição em epígrafe ante a
abordagem de assuntos inerentes à política de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Nutricional, que é a área de atuação desta Comissão,
tem-se que a entidade configura-se como entidade
assistencial e por isso identificamos o Projeto Lei n°
62/2016, como de interesse público sob o âmbito de
análise desta Comissão.
Face ao exposto, esta relatoria propõe aos doutos
membros desta Comissão a adoção do seguinte
parecer:
PARECER N.º 17/2016
A Comissão de Assistência Social, Socioeducação,
Segurança alimentar e Nutricional é pela
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n° 62/2016, de
autoria do deputado Gilsinho Lopes.
Sala das Comissões, 05 de setembro de 2016.
ELIANA DADALTO
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Incluam-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 337/2016

§ 1º O serviço desinteressado e
gratuito à coletividade, a que se
refere o inciso II deste artigo, será o
prestado nas áreas educacional,
cultural e artística, médica e de
assistência social ou qualquer outra,
desde que de natureza filantrópica e
em caráter geral e indiscriminado.

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 138/2016
Autor: Deputado Estadual Nunes
Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Agricultores do Córrego Padre
Francisco, localizada no Município de Vila
Valério/ES”.

§ 2º Quando se tratar de sociedade
civil, associação ou fundação que
exerça atividade rural, o atestado de
funcionamento referido no inciso II
deste artigo poderá ser expedido pelo
órgão de referência da região de
atuação da entidade.

Trata-se de Projeto de Lei nº 138/2016, de autoria do
Deputado Estadual Nunes, que tem como finalidade
declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Agricultores do Córrego Padre Francisco,
localizada no Município de Vila Valério/ES.
Lida no expediente do dia 17/05/2016, sem
restrições, não foi, ainda, publicada no Diário do
Poder Legislativo.
O Deputado autor da proposição em justificativa
demonstra a razão pela qual a matéria pode tramitar

Analisando o que traz disposto a Lei acima
explicitada e os documentos acostados aos autos

RELATÓRIO
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regularmente sem ofensa as normas legais, incluso ao
Projeto de Lei nº 138/2016, toda a documentação
necessária e exigida pela legislação pertinente.
O Projeto sofreu mínimas correções, mantendo o
texto original intacto na Diretoria de Redação, às
quais adoto integralmente.
O Projeto veio a esta Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação para exame e
parecer jurídico, na forma do art. 41, I, do Regimento
Interno (Resolução nº 2.700/09). Distribuída a
matéria pelo Presidente, coube-me a relatoria para
exame quanto à sua constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa.
É o relatório.
DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E
TÉCNICA LEGISLATIVA.
Como se passa a enumerar, a referida entidade
apresenta documentação atendendo os requisitos das
Leis nº 3.979/87, 8.120/2005 e 8.802/2008, todas
revogadas pela Lei Estadual nº 10.455/2015.
A condição “sine qua non” do título de utilidade
pública é que as atividades da entidade que a ele
aspira sejam considerados importantes pelo Estado,
na qualidade de prestador de serviços para população,
especialmente à população pobre, marginalizada. A
outra condição indispensável é que essas entidades,
quer na área de assistência social, quer na cultural ou
na técnico-científica, serviço de saúde, executem os
serviços como o Estado o faria: sem distinções,
desinteressadamente ou seja a fundo perdido, por
vocação altruística, sem proselitismo ou quaisquer
outras segundas razões, sem qualquer ideia de lucro
ou remuneração pelo serviço prestado, com notável
repercussão em relação ao custo social da utilidade
pública, sem emulação política ou catequese,
predominando o atendimento da coletividade.
No exame do Projeto quanto ao seu aspecto da
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não há
obstáculos a serem examinados. O Projeto de Lei nº
138/2016, não padece de impedimento quanto à
competência legislativa remanescente, amparada no
que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal. A
competências remanescentes ou residuais, são todas
aquelas em que a Constituição Federal de 1988, não
específica, não cuida de enumerar, deixando o
restante das demais competências, (que não foram
atribuídas de forma expressa a nenhum ente
federado) como remanescente, exatamente como o
caso do Projeto em comento. Não é a mesma coisa
que a competência comum, aquela que pode ser
exercida por todos os entes da federação, podendo,
portanto, ser simultaneamente exercida, desde que
respeitados os limites constitucionais. O art. 23
CF/88 elenca o rol das competências comuns entre os
entes federados, não é caso do projeto em comento
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por não se encontrar enumerado no referido artigo.
Não está presente a usurpação de competência do
Poder Executivo. Portanto, não existe óbice quanto
ao artigo 63, parágrafo único, da Constituição
Estadual. Muito menos, na esfera da competência
federal, no que dispõe o art. 61, § 1º da Constituição
Federal. Sendo que a iniciativa cabe a qualquer
membro do Poder Legislativo.
Assim, as normas introduzidas no examinado Projeto
encontram compatibilidade com as regras e
princípios constantes das Constituições Federal e
Estadual e também atende perfeitamente aos
preceitos do Regimento Interno, deve ser votada em
turno único. sendo que na Comissão de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Nutricional a votação
é nominal por maioria simples, nos termos do artigo
277, §1º do RI. O regime inicial de tramitação será o
especial. A adequação normativa do Projeto em
exame, é por meio de lei ordinária.
Quanto aos aspectos constitucionais doas direitos
fundamentais de que trata: do direito adquirido, a
coisa julgada, ato jurídico perfeito e ao principio da
isonomia, não há nenhuma afronta que possa
inviabilizar a tramitação da matéria.
Em relação à vigência da lei no tempo cabe destacar:
a obrigatoriedade só surge com a publicação no
Diário Oficial, o que estabelece o próprio projeto de
lei ora em exame, que fixa que esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada
no Projeto em apreço, fica
evidenciado o
atendimento às regras introduzidas pela Lei
Complementar Federal nº 95/98, com introduções
apresentadas pela Lei Complementar Federal nº
107/01.
Dito isto, opino que o Projeto de Lei nº 138/2016, de
autoria do Deputado Estadual Nunes, que tem como
objeto declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Agricultores do Córrego Padre
Francisco, localizada no Município de Vila
Valério/ES. por
atende o preceito de
constitucionalidade, e, também, atende no que diz
respeito à juridicidade, legalidade e boa técnica
legislativa, devendo seguir sua tramitação normal
nesta Casa de Leis, pelo que sugerimos aos demais
pares o seguinte:
PARECER N.º 337/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO - ALES é pela
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 138/2016, de
autoria do Deputado Nunes
Plenário Rui Barbosa, 09 de agosto de 2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
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ELIANA DADALTO
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
MARCELO SANTOS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PARECER N.º 16/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 138/2016
Autor: Deputado Nunes
Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Agricultores do Córrego Padre
Francisco, localizada no Município de Vila
Valério/ES”.
RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 138/2016, de autoria do
Deputado Estadual Nunes, que “Declara de utilidade
pública a Associação dos Pequenos Agricultores do
Córrego Padre Francisco, localizada no Município de
Vila Valério/ES”.
O referenciado Projeto de Lei foi protocolizado no
dia 16 de maio de 2016, e lido na Sessão Ordinária
do dia 17 do mesmo mês e ano.
Após, a Proposição recebeu encaminhamento para a
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação com o fim de oferecimento de parecer para
efeito de análise de sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa utilizada
em sua elaboração, conforme prevê o artigo 41,
inciso I, C/C art. 143, ambos do Regimento Interno
desta Augusta Casa de Leis, oportunidade em que
recebeu parecer nº 337/2016, cuja conclusão foi por
sua constitucionalidade.
Por fim, o projeto vem a esta Comissão de
Assistência Social, Socioeducação, Segurança
Alimentar e Nutricional para exame e parecer de
mérito, atendendo ao artigo 50-A do Regimento
Interno (Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.

Agricultores do Córrego Padre
Francisco é uma Entidade Civil sem
fins lucrativos, com personalidade
jurídica distinta de seus associados e
de duração indeterminada. A
Associação está cadastrada junto ao
INCAPER desde 28 de julho de
1998.
A Associação desenvolve um
importante papel no Municipio de
Vila Valério, sendo reconhecido
também como de utilidade publica
para a região.
A concessão do título declaratório de
utilidade pública é de extrema
importância para a instituição, pois
somente com essa documentação
poderá firmar parcerias com órgãos
estaduais, viabilizando seu trabalho
com maior facilidade, principalmente
a ampliação do atendimento à
comunidade em geral.
Pela ótica da área de atuação desta Comissão,
a proposição em epígrafe é avaliada ante a
abordagem de assuntos inerentes à politica de
Assistência Social, Socioeducação, Segurança
Alimentar e Nutricional.
Destarte, é notável a atuação da presente
entidade
no
acompanhamento
dos
temas
fundamentais na área assistencial, no caso em apreço,
fomentando as atividades agropecuárias e a defesa
das atividades econômicas, sociais e culturais,
prestando assim relevantes serviços à sociedade
capixaba, em especial, ao Município de Vila
Valério/ES.
Em conclusão final e considerando a análise
de mérito acima disposta, identificamos o Projeto de
Lei nº 138/2016, como portador de relevante
interesse público sob o âmbito de análise desta
Comissão.
Face ao exposto, esta relatoria propõe aos
doutos membros desta Comissão a adoção do
seguinte:

PARECER DO RELATOR
PARECER N.º 16/2016
A presente propositura tem por finalidade
declarar de Utilidade pública a Associação dos
Pequenos Agricultores do Córrego Padre Francisco,
localizada no Município de Vila Valério/ES.
Na análise do presente Projeto de Lei importa
em verificação de pertinência meritória no que tange
a seu objeto, com enfoque no campo de atuação desta
Comissão.
Com esse específico mister, cabe destacar
que a Justificativa do Autor revela importante
informação, especialmente quando destaca que:
A

Associação

dos

Pequenos

A Comissão de Assistência Social, Socieducação,
Segurança Alimentar e Nutricional é pela
aprovação do Projeto de Lei nº 138/2016, de autoria
do Deputado Estadual Nunes, na forma do art. 276
do Regimento Interno.
Sala das Comissões, 05 de setembro de 2016.
ELIANA DADALTO
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Incluam-se na Ordem do Dia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
REQUERIMENTO N.º 140/2016
Senhor Presidente:
A Deputada abaixo assinada, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem requerer a V. Ex.ª,
com base no Art. 305, inciso III do Regimento
Interno desta Casa de Leis, LICENÇA, sem
remuneração, para tratar de interesses particulares, na
data de 13 de Setembro de 2016 (terça-feira).
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016.
ELIANA DADALTO
Deputada Estadual - PTC
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Defiro. À Secretaria para
providenciar ato de licença.
Não há quorum para deliberação das
matérias. Ficam suspensos todos os itens da segunda
parte do Expediente.
Passa-se à fase das Comunicações.
Agradeço ao Senhor Deputado Doutor
Hércules pela gentileza de ter ajudado a 1.ª e a 2.ª
Secretarias na sessão de hoje.
(Registra
presença
o
Deputado Sandro Locutor)

Senhor

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Estou sempre às ordens.
* EXPEDIENTE PUBLICADO
CONFORME
ARQUIVO
ENVIADO
PELOS
RESPECTIVOS SETORES DE
ORIGEM VIA REDE.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Peço aos Senhores
Deputados que estão em seus gabinetes que desçam
ao plenário para que haja quorum para a votação.
Obrigado, Senhor Presidente.
(Registram presença os Senhores
Deputados Theodorico Ferraço e
Raquel Lessa)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
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Deputado Padre Honório.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente Enivaldo
dos Anjos, nossos amigos e colegas da Assembleia
Legislativa, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, servidores desta Casa, nosso querido João
Batista Pelicioni e aqueles que nos acompanham pela
TV Ales, boa-tarde.
Ontem tivemos um bom debate sobre a
questão da Educação. Falávamos da Educação do
campo e em contrapartida da situação dos avanços e
do número do crescimento no Ideb. A nossa
avaliação é de que realmente possamos comemorar a
nota mais positiva, mas que também reflitamos sobre
uma série de outras questões que estão existindo
dentro da Educação das escolas que não são
denominadas Escolas Vivas.
Esse é um tema que o Senhor Deputado
Sergio Majeski tem trabalhado muito e temos
também refletido sobre a questão da educação no
campo.
Sabemos, também, que no Estado temos
muitos problemas, principalmente com a saúde. Não
vou nem dizer das políticas públicas da cultura e do
esporte, porque essas oportunidades já não existem
mais, principalmente para que as pessoas da periferia
tenham acesso a esses direitos.
A cada dia mais se fala no aumento do
efetivo da polícia para combater a violência e a falta
de segurança, mas, ao mesmo tempo, não
percebemos o mesmo esforço para que nos bairros
mais afastados - e aqui mesmo no centro - existam
atividades que possam envolver os jovens, os
adolescentes e as famílias. Nossas praças são
abandonadas. No passado, foram distribuídas
inúmeras academias, apenas com fins eleitoreiros,
sem chegar realmente nenhuma política de atenção, o
mínimo necessário para que os jovens, adolescentes e
idosos tivessem o acompanhamento. Percebemos que
existe muito mais uma gestão para agradar os
eleitores, dentro dos momentos das eleições, do que
uma política voltada para dar aos usuários seus
direitos no acesso a essas questões.
Temos secretaria de Cultura, secretaria de
Esportes, temos secretarias de diversos segmentos,
mas, na prática, é muito dinheiro para manter essas
secretarias e pouca atividade realizada por elas na
base. No turismo, por exemplo, onde estão as ações
mais concretas do Governo? Estamos quase
reivindicando, mesmo, a presença do Governo. Em
vez de pensar em fazer a segurança pública
mandando mais policiais, dar mais condições para
que os adolescentes, os jovens e as famílias possam
ter seus finais de semana com um lazer um pouco
mais sadio e não estejam tão vulneráveis nesse
mundo de falta de oportunidades.
Chegamos a bairros de vinte ou trinta mil
pessoas e não existem ações do Governo para dar
ocupação àquelas pessoas. O que vemos são botecos
e bocas de fumo, bocas de fumo e botecos. Se só
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existem essas coisas, que ficam vinte e quatro horas
abertas e expostas aos adolescentes e famílias, o que
é que os adolescentes vão aprender? O que é que os
nossos jovens vão aprender? Onde é que nossos
idosos vão ocupar o seu tempo?
Gostaria de, mais uma vez, pedir não apenas
políticas imediatistas, mas políticas de prevenção e
que, assim, a sociedade possa viver em mais
harmonia. Obrigado. (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Marcelo Santos)

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Sergio Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas
e
Senhores
Deputados,
meus
cumprimentos à Mesa neste momento em que a
sessão é dirigida pelo Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, aos colegas presentes no Plenário, aos
funcionários da Casa, àqueles que nos visitam hoje
nas galerias e aos que nos assistem pela TV Ales.
Parabenizo o Senhor Deputado Padre Honório pelo
discurso que fez ao me anteceder na tribuna.
Senhor Deputado Padre Honório, hoje
recebemos a Escola João XXIII, que V. Ex.ª e o
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos conhecem
muito bem. Poderíamos, juntos, tentar conseguir uma
solução. A escola João XXIII, como V. Ex.as sabem,
está com obras paralisadas há quase dois anos, numa
situação complicada, com salas improvisadas,
professores dando aulas numa situação quase
insalubre. O muro da escola estava condenado pela
Defesa Civil, que já notificou ao Iopes e à Secretaria
de Educação três vezes. O Iopes foi hoje à escola
para demolir o muro. Mas Senhor Deputado Enivaldo
dos Anjos, foi só para demolir o muro, demolir e ir
embora. Imaginem, a escola já está numa situação
precária e agora não vão colocar um muro, pelo
menos provisório.
Segundo o Iopes informou, as obras daquela
escola serão retomadas em dois meses, pelo menos
foi o que nos informaram. Não podemos acreditar
muito. A escola não pode ficar dessa forma, sem o
muro, com alunos podendo entrar e sair a qualquer
hora, com pessoas estranhas podendo entrar na
escola. A escola não tem segurança e nem
funcionários suficientes para tomar conta de tudo
isso. Hoje, já entramos em contato com o Iopes e
vamos também tentar contato com a secretaria de
Educação para uma solução, pelo menos provisória,
até que as obras sejam retomadas, se é que vão ser
retomadas e possa se oferecer algum tipo, pelo
menos, de segurança a alunos, professores e
funcionários da Escola João XXIII, em Barra de São
Francisco.
Ontem, quando estive nesta Casa falando
sobre a questão da evolução do Ideb no Espírito

Santo. Não deu tempo, depois do discurso da Senhora
Deputada Luzia Toledo, de voltar a falar sobre esse
assunto. É óbvio que, se houve uma melhora, é
motivo para ser comemorado. O que eu estava
dizendo ontem, deixando muito claro, é que não é
motivo para festa, porque a meta a ser atingida era
4.2. Saltamos de 3.4 para 3.7. Qualquer melhora é
muito bem-vinda e boa.
Outra questão que estava criticando, foi o
fato de o secretário de Educação ter insinuado que o
Projeto Escola Viva e o Projeto Jovem de Futuro
tivessem contribuído para isso, o que não é
verdadeiro, porque se a avaliação é de 2015, ela tem
um reflexo muito maior dos anos anteriores do que
do próprio ano de 2015. E, além do mais, a única
Escola Viva que existia no ano passado sequer foi
avaliada nesse contexto. Era sobre isso que estava me
referindo, ontem, neste Plenário.
Sobre essa questão ainda, agora que se
polemiza tanto sobre a Escola Viva, vários jornais
demonstraram, falando sobre a questão do Ideb, que
escola simples, do interior do nordeste, por exemplo,
tiveram um excelente desempenho no Ideb e são
escolas que funcionam durante meio turno apenas. O
básico, o elementar, precisa ser feito pelas prefeituras
e Governo do Estado, no sentido de oferecer às
escolas aquilo que realmente é necessário para que se
faça um bom trabalho.
Então, temos que analisar todos esses
resultados dentro de todas as óticas e não tomar uma
única visão que interessa para tentar fazer
propaganda sobre uma coisa que não é real e que não
é verdadeira. Aliás, tem que se entender muito bem
como o Ideb é calculado, coisa que pouca gente
entende.
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Bruno Lamas, Da Vitória,
Janete de Sá e Nunes)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Euclério Sampaio.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
servidores da Casa, profissionais de imprensa e a
todos que nos assistem, uma boa-tarde!
Senhor Presidente, vou me ater ao projeto de
proteção na Terceira Ponte, para evitar suicídios. E,
no mês em que se comemora - corrija-me, Senhor
Deputado Doutor Hércules, se estiver errado Setembro Amarelo, uma campanha contra o suicídio,
esta Casa, novamente, não dá quorum para votar um
projeto de suma importância para o povo do Espírito
Santo.
Como já disse, Senhores Deputados, após
minha fala vou me retirar, ficando no plenário apenas
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quando for votado o regime de urgência, porque acho
que está muito feio para esta Casa o papel que o líder
do governo está se prestando a fazer e pedindo para
alguns Senhores Deputados fazerem. Pelo menos,
votem SIM ou votem NÃO, mas votem. Somos
responsáveis e independentes, mas temos que assumir
nossas posições.
Ontem, pelo menos doze Senhores
Deputados votaram SIM e alguns se esconderam,
abstiveram-se. Mas estou de posse do parecer técnico
jurídico, o laudo da Procuradoria desta Casa, dizendo
- Senhor Deputado Sandro Locutor, V. Ex.ª já fez
diversas indicações - que é constitucional o projeto,
caindo por terra os argumentos infantis do líder do
governo. E até avisando - estou falando para a
Senhora Deputada Raquel Lessa, presidente da
Comissão de Justiça - que já tem parecer desta Casa
pela constitucionalidade. Se bem que cada procurador
pode ter seu entendimento. Mas os argumentos do
líder do governo, que nesta Casa representa a vontade
do governo... Não tem fundamento algum dizer que o
projeto é inconstitucional.
No mês em que se faz uma campanha
contrária ao suicídio, esta Casa, pelo menos em sua
maioria, ausenta-se para não dar valor à vida, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos. E V. Ex.ª, todas as
vezes, esteve presente e votou SIM quando foi
necessário. Mas alguns Deputados do interior fazem
questão de não responder.
Quero antecipar ao Senhor Deputado Dary
Pagung. S. Ex.ª ontem me procurou aqui. Senhor
Deputado, já avisei, em todas as sessões, enquanto
não votar a questão da urgência do meu projeto, V.
Ex.ª pode me procurar que não vai me achar nesta
Casa após minha fala. Acho que esta Casa, antes de
ser submissa ao extremo e votar projetos sem
repercussão financeira, tem que votar questões de
interesse do povo, ainda mais esse que dá valor à
vida.
Senhor Presidente, espero já ter alertado o
Senhor Deputado Dary Pagung. Vamos nos ver no
final de semana em Baixo Guandu, com certeza.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado
Dary Pagung.
O Sr. Dary Pagung - (PRP) - V. Ex.ª vai ser
bem-vindo ao nosso município. Tenho certeza de que
Baixo Guandu recebe todos os Senhores Deputados e
todas as pessoas de bem com o maior carinho e com
o maior respeito. Seja bem-vindo! Vamos tomar um
café no meu escritório em Baixo Guandu.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Não. Na sexta-feira vou tomar um café na casa do
adversário de V. Ex.ª, o candidato que V. Ex.ª apoia,
porque quero o melhor para Baixo Guandu. Já posso
ter errado no passado, mas não quero errar
novamente, Senhor Deputado Dary Pagung.
V. Ex.ª tocou no assunto. A administração
está recheada de denúncias de coisas erradas. Mas
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vou ter um momento oportuno para denunciar isso
desta tribuna. Agradeço o convite de V. Ex.ª. E sei
que o povo de Baixo Guandu é um povo ordeiro e
trabalhador.
Senhor Presidente, muito obrigado. (Muito
bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Almir Vieira)

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados e
telespectadores da TV Educativa e da TV Ales,
venho a esta tribuna para reforçar o que o Senhor
Deputado Euclério Sampaio acabou de falar com
relação à proteção na Terceira Ponte.
Realmente, não dá para entender por que esse
projeto não é votado. O projeto não prejudica
ninguém, não faz mal a ninguém. Só protege a vida.
E hoje tivemos a doutora Telma Pimenta, psiquiatra,
representando o Conselho Federal de Medicina, o
Conselho Estadual de Medicina e a Sociedade
Brasileira de Psiquiatria, que falou por uma hora e
meia sobre suicídio, Senhor Deputado Euclério
Sampaio. Falou uma hora e meia sobre o Setembro
Amarelo. Fizemos até um projeto de lei nesse
sentido. E quando fazemos um projeto de lei é para
lembrar, educar a população, mostrar...
Amanhã teremos, no Grande Expediente, um
grupo falando sobre o suicídio. Os números que serão
apresentados assustarão muita gente que não tem
conhecimento sobre o tema. Os jovens, os idosos, as
pessoas que ingerem bebida... Quase todos os
suicidas - e o Senhor Deputado Almir Vieira, nosso
vice-presidente, estava presente na Comissão de
Saúde - ingerem álcool antes de se suicidarem.
É importante também cuidar daquele que fala
que acabará com sua vida. É preciso prestar atenção
nessa pessoa, porque poderá fazer isso mesmo.
Aquele que tentou o suicídio, mas não o teve
consumado, também tem um potencial muito grande
para tentar novamente. É preciso que olhemos isso.
O Senhor Deputado Euclério Sampaio não
está pedindo absurdo; está pedindo proteção à vida.
Essa Casa não pode negar isso. Se o governador
quiser vetar, o problema será dele. Porém, a Casa não
pode negar um desejo, uma necessidade premente do
cidadão. O dia que tiverem em suas famílias alguém
que se suicidou, verão o quanto dói. Fico realmente
preocupado com uma picuinha que não levará a lugar
nenhum. Amanhã, veremos as pessoas falarem sobre
suicídio. V. Ex.as tomarão um susto.
Volto a falar sobre a questão do
racionamento de água. Mais uma vez, em boa hora, o
Senhor Presidente Theodorico Ferraço, ouvindo a
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nossa indicação mandou fazer um estudo sobre a
captação da água da chuva, com reservatório para que
essa água seja utilizada para fins secundários: para
banheiros, para lavar o chão, enfim, para outros tipos
de atividades que não sejam, naturalmente, a
ingestão.
Tenho ido duas, três vezes por semana na
barragem de Caçaroca, do Rio Jucu. Estamos vendo
que não tem mais água. A água não está mais
atravessando a barragem para chegar até o mar. Já
mostrei isso para alguns amigos. E quando chega à
boca da Barra, que pouca gente conhece, a força da
água não consegue atravessar a força da maré, da
onda. Então, a onda joga a areia para a boca da Barra,
fechando-a mais uma vez. Esse ano, a boca da Barra
já foi fechada várias vezes. É preciso que a draga faça
a abertura para que essa água chegue ao mar. E isso
também é um crime ambiental, mas é preciso fazer.
Tenho muita saudade do ex-deputado José
Esmeraldo. Com certeza, ano que vem, estará aqui.
Teremos, sem dúvidas, pelo menos, dois deputados
eleitos prefeitos de seus municípios. Não posso falar
quem são por causa da lei eleitoral. Mas o exdeputado é suplemente de dois deputados que, com
certeza, serão eleitos prefeitos. Têm vários que serão
eleitos prefeitos de seus municípios, mas lembro do
ex-deputado José Esmeraldo, que falava todo dia,
gritava todo dia sobre a preservação dos rios.
O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - V. Ex.ª
me permite um aparte?
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Concedo um aparte ao Senhor Deputado Euclério
Sampaio.
O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Quero
parabenizar V. Ex.ª pela belíssima fala em favor da
vida. V. Ex.ª que, todos os meses, coordena
campanhas em favor daqueles que necessitam, em
favor da vida. Parabéns pela defesa do projeto, que
não é meu, mas, sim, de toda a sociedade. Obrigado,
Senhor Deputado Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Obrigado a V. Ex.ª. (Muito bem!)
(Registra
presença
Deputado Luiz Durão)

o

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Sou o próximo orador, mas declino
em favor do Senhor Deputado Edson Magalhães.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
capixabas que nos assistem através da TV Ales, povo
de Guarapari, boa tarde.
Senhor Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª que
é professor, conhecedor e tem uma participação

muito grande na vida da educação em nosso Estado,
ontem eu estava lendo exatamente a revista Forbes,
que tem o objetivo de publicar as riquezas em todo o
mundo, em especial as riquezas no Brasil. Ontem a
revista Forbes acabara de divulgar os setenta homens
mais ricos do Brasil, sendo que cinquenta por cento
são banqueiros. Isso é assustador.
Neste país, com a dimensão geografia e
demográfica que tem, país que não tem educação de
qualidade, não se esperava outra coisa: a riqueza toda
nas mãos dos banqueiros. Aí o cidadão ontem disse
lá: caderneta de poupança vai pagar este mês 0,67%;
CDI 1.2 %, durante os doze meses doze por cento;
cartão de crédito, juros de trezentos por cento. Que
país é este? Exatamente o país da especulação
financeira, um país que não soube aproveitar seu
potencial para diversificar suas riquezas e suas
potencialidades.
Saindo da questão dos banqueiros, os poucos
que estão realmente na geração de emprego não
conseguem praticamente ofertar vagas neste nosso
país.
E quando saímos do banqueiro, nos
deparamos, exatamente, Senhor Deputado Dary
Pagung, com a mídia. Quem são os mais ricos? Rede
Globo, os três batendo recordes também de riqueza.
Nada contra a Rede Globo, nada contra ninguém.
Isso demonstra que o dinheiro do Brasil está
concentrado nas mãos de poucos e precisamos fazer
essa distribuição de renda, precisamos criar,
exatamente, emprego e renda neste país diante de
uma crise financeira dessa, um país que ainda está
inerte a tantas coisas e a tantas necessidades sociais.
Felizmente, ontem o Brasil deu uma
demonstração de que o Poder Legislativo começa dar
uma resposta à sociedade na cassação do deputado
Eduardo Cunha. Mas isso é muito pouco, temos que
avançar mais, temos que oferecer aos nossos jovens
uma educação de qualidade neste país. Outro dia,
falando para os jovens, disse que não devem se
espelhar em concursos públicos. Se quiserem alguma
coisa na vida, que lutem para que possam ser
empreendedores.
Agora vem a Unesco, exatamente, com
resultados sobre a educação no mundo. Como pode
um país que tem um bilhão e duzentos milhões de
habitantes, a China, hoje despontar no mundo como
um país pioneiro em educação? Noventa e nove por
cento dos chineses são alfabetizados. E nosso país,
quando vai olhar para a educação?
Precisamos de três mudanças fundamentais
no Brasil hoje. Entendo que serão necessárias para
que possamos, realmente, despontar como país de
potencialidade. Primeiro, uma reforma trabalhista,
precisamos fazer uma flexibilização na lei trabalhista;
a segunda, que possamos fazer uma reforma
tributária; e a terceira, evidentemente, que neste país
alguém possa chegar e implantar de vez uma ideia
que todos nós, no dia-a-dia, estamos pedindo: que
este país possa investir mais em educação, educação,
educação.
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Esse é nosso papel. Defendemos uma
educação de qualidade nesta Casa, para que os nossos
filhos possam ter no dia de amanhã a melhor
educação e o seu emprego e renda assegurados.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Sandro Locutor.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Mesa
Diretora, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
nossos colaboradores, amigos telespectadores que
nos acompanham pela TV Ales e TV Educativa, hoje
quero falar mais uma vez sobre a questão da
segurança pública. Ao longo dos últimos três
governos, tenho travado uma importante batalha em
favor da questão da segurança.
Agradeço ao secretário de Segurança André
Garcia e ao subsecretário doutor José Monteiro
Júnior. Em uma reunião com este deputado, em uma
reinvindicação até interposta por representantes da
Polícia Militar, vimos que havia uma carência na
questão da aquisição dos coletes balísticos da
Secretaria de Segurança para os membros da briosa
Polícia Militar. Por meio de um convênio, assinado
entre a Secretaria de Segurança e o Detran, em um
prazo brevíssimo, esses coletes serão todos
adquiridos. Acredito que até o final deste mês já
teremos essa obrigação cumprida pela Secretaria de
Segurança.
Recebam os aplausos deste deputado, muito
bem recebido pela Secretaria de Segurança, por
muito bem encaminhada a questão dos coletes
balísticos da Polícia Militar. Senhor Deputado Da
Vitória, V. Ex.ª é militar e sabe que há de se ter esses
coletes, inclusive de reserva, para que os membros da
Polícia Militar possam sair às ruas bem protegidos,
para protegerem a sociedade.
Outra luta que venho travando há três
governos é a questão da Rotam. Senhor Deputado
Bruno Lamas, recordo-me de V. Ex.ª quando ainda
era vereador pelo município de Serra. Certa feita, V.
Ex.ª disse que queria ter naquela oportunidade um
deputado que brigasse tanto pelo espaço para obter
um Batalhão da Rotam, como o Senhor Deputado
Sandro Locutor briga lá pela questão de Cariacica.
Agora lograremos êxito nisso também. A obra está na
fase final, nos detalhes finais. Quero crer, conforme
informação também do secretário de Segurança
André Garcia, ainda no início do próximo mês ou
talvez ainda em setembro, será inaugurada a nova
sede do Batalhão da Rotam em Jardim América, no
nosso município de Cariacica.
Falo com muita alegria! Membro que fui,
antes mesmo de ter mandato, do Conselho de
Segurança da Grande Castelo Branco e do Fórum
Permanente de Segurança de Cariacica, Viana e
Santa Leopoldina, já militava na questão da
Segurança Pública. O Batalhão da Rotam foi uma
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reinvindicação proposta por este deputado e, graças a
Deus, estamos logrando êxito.
Primeiro foi uma batalha com a
ArcelorMittal para que cedesse o espaço, antes
ocupado pelo Fórum de Cariacica, para que pudesse
ser instalada a sede do Batalhão da Rotam.
Várias reuniões ocorreram. O prefeito
municipal à época havia conseguido um comodato
com ArcelorMittal para que essa obra servisse para
instalar algumas secretarias municipais. Na
oportunidade quem comandava a Rotam era o
coronel Laerte, e fizemos o convencimento do então
prefeito Helder Salomão para que abrisse mão
daquele espaço do antigo Fórum de Cariacica, em
Jardim América, para que fosse cedido para a
instalação da sede do Batalhão da Rotam.
Agora a nossa população de Cariacica, com o
trabalho deste deputado e de todos os deputados desta
Casa apoiando essa reinvindicação e os governos que
passaram ao longo dessa trajetória, está conseguindo
lograr êxito.
Felicito também o Governo do Estado, que
deu celeridade, com o Iopes e o departamento
responsável pelo projeto, e a Secretaria de Segurança,
que mais uma vez dispensou uma atenção especial
para que a Rotam pudesse verdadeiramente ser
instalada em Cariacica.
Dada a proximidade com as rodovias BR-262
e BR-101, com o município de Vila Velha, fazendo
também uma proximidade limite com o município de
Viana, o Batalhão da Rotam ficará muito bem
instalado, inclusive com a facilidade de se deslocar
pelo contorno da Ceasa para estar em Serra, caso
ocorra alguma necessidade de urgência.
Esse
importante
batalhão
participou
brilhantemente do desfile do dia 07 de setembro, que
aconteceu em Cariacica, na avenida Expedito Garcia,
inclusive, demonstrando manobras táticas que os
policiais bem preparados da Rotam podem executar
em situações extremas.
Então, felicito a Secretaria de Segurança. Em
breve estaremos inaugurando o novo Batalhão da
Rotam em Jardim América, no local onde funcionava
o antigo Fórum de Cariacica. Muito obrigado, Senhor
Presidente! (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Hudson Leal)

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Marcelo Santos.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, mais
uma vez agradeço ao Governo do Estado e aos
colegas parlamentares a liberação do recurso que
fizemos chegar às cidades capixabas, fruto de um
trabalho, Senhora Deputada Janete de Sá, que
desenvolvemos nesta Assembleia Legislativa, quando
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aprovamos um projeto de lei que abriu mão das
multas de algumas empresas e fez com que elas
pagassem o principal para entrar nos cofres públicos,
receita que o Governo dividiu com as cidades
capixabas.
Esse recurso é importante nesse momento de
crise e, principalmente, para este final de ano, quando
as cidades comprometeram sua receita com pessoal.
O desequilíbrio da receita é muito grande. Então,
Senhores Deputados Almir Vieira, Janete de Sá,
Raquel Lessa, Amaro Neto, Sandro Locutor e Da
Vitória, foi muito importante nossa participação
porque foi a partir da discussão no Plenário que
autorizamos o governador a proceder àquilo que
solicitou à Assembleia Legislativa.
Com isso, Senhora Deputada Raquel Lessa,
Cariacica recebeu dois milhões seiscentos e
cinquenta e dois mil reais. Quero que o cidadão de
Cariacica preste atenção, dois milhões seiscentos e
cinquenta e dois mil reais na conta da prefeitura para
que possa investir nos problemas comuns do dia a
dia.
É claro que a prefeitura pode, aliás, deveria,
fazer ações necessárias eleitas pela população, e não
aquilo que acha porque pode errar, como tem errado
continua e equivocadamente, apontando e executando
obras que não alcançam a maioria da sociedade de
Cariacica.
Isso
demonstra
claramente,
Senhora
Deputada Raquel Lessa, que esse recurso que
colocamos, que a briga política não invade esse
campo. Não se pode ter uma disputa política eleitoral,
partidária, pessoal e quem paga seu resultado é a
população.
Da minha parte e da maioria dos colegas
deputados isso não acontece. Tanto é que agora
Cariacica tem mais de 2,5 milhões de reais depositados
na conta da prefeitura, fruto do nosso trabalho na
Assembleia Legislativa.
Por isso a Assembleia Legislativa tem uma
importância enorme. Por isso esse Parlamento tem a
importância que, na maioria das vezes, não é
reconhecida. O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos
fala constantemente sobre o papel do Parlamento na
sociedade capixaba. Aqui está o exemplo, mais de 2,5
milhões em plena crise, quando o município não tinha
seringa, recentemente entregou uniformes aos alunos e
criancinhas de dez anos estavam usando uniformes que
cabiam em mim, tiveram que cortar calça ao meio,
camisa pela metade. Mas, enfim, entregamos aos
cofres do município de Cariacica mais de 2,5 milhões
de reais.
Espero que esse recurso, que não é nosso, não
é do governador, é de cada um de nós, contribuintes
capixabas, seja melhor empregado e possa chegar a
quem realmente precisa; possa fazer valer a vontade do
povo que quer uma saúde descente, uma educação de
qualidade; que possa comprar as seringas que faltam
nas unidades de saúde, os medicamentos que faltam
na Farmácia Popular; que possa melhorar algumas
ações. É claro que esse dinheiro não vai conseguir
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fazer muita coisa, mas, como o exemplo da dona de
casa, mãe solteira, que ganha de um a um salário
mínimo e meio, que tem de um a três filhos, e,
mesmo envolta a dificuldades, consegue organizar
sua vidinha com aquele pouco dinheiro e fazer mais,
porque elegeu prioridades. É pouco dinheiro, pouco
mais de 2,5 milhões de reais, para uma cidade com
problemas enormes como a nossa. Mas é com esse
pouco dinheiro que, se bem organizado, com foco,
determinação, planejamento, se pode fazer muita
coisa e trazer um resultado muito positivo para a
sociedade.
Senhor Presidente, termino minha fala
agradecendo aos colegas deputados, porque
aprovamos projeto de lei que destinou recurso para as
cidades capixabas e, é claro, comemoro com todos os
setenta e oito municípios, mas faço uma
comemoração especial para a minha cidade de
Cariacica. Muito obrigado, Senhor Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora
Deputada Janete de Sá.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, faço uso da tribuna
nesta tarde para junto à nação brasileira nos
regozijarmos perante a atitude tomada ontem pela
Câmara dos Deputados Federais que cassou o
deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, por
quatrocentos e cinquenta votos favoráveis, voto SIM,
extirpando um dos cânceres da política brasileira. Há
muitos outros, mas esse foi extirpado ao final da
noite de ontem, para alegria de todos os brasileiros e
para honrar a classe política de bem. Existe o político
de bem que tenta mudar as coisas na sociedade, mas
infelizmente ainda é massacrado, ainda é
espezinhado, ainda sofre pressão do político do mal
que era o que esse parlamentar exercia na Câmara
dos Deputados Federais. Felizmente, os deputados,
numa demonstração de ouvir as vozes da rua, de
ouvir o clamor do povo, extirparam da política
brasileira, pelo menos por oito anos, espero que para
o resto da vida, uma personalidade nefasta como essa
da política de nosso país.
Sem sombra de dúvida, todos que
acompanharam esse processo sabem do nível de
corrupção que existia na Câmara por parte deste
deputado federal envolvido com diversos escândalos,
por meio dos depoimentos que ficamos conhecendo
dos envolvidos na delação premiada de diversos,
tanto do Petrolão, como do Mensalão e dos atuais
escândalos envolvendo a Petrobras. O nome de
Eduardo Cunha sempre esteve envolvido nesses
escândalos.
Ficamos a imaginar quantos como Eduardo
Cunha não têm os recursos, o dinheiro do povo
brasileiro depositado nos bancos suíços, investidos
em casacos de pele, investidos em alimentação muito
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saborosa, que não é a alimentação que o povo
brasileiro consome, que não tem nem coragem, nem
condição de ter uma colherzinha dessa alimentação
degustada pelo deputado federal Eduardo Cunha, sua
esposa e suas filhas, nos mais diversos hotéis
luxuosos, nas mais diversas pousadas mundo afora e
tomando tudo isso com um bom vinho, do qual
jamais, qualquer um de nós, brasileiros, poderia
tomar sequer um trago, um gole, de tão caro! Cada
garrafa, e tudo isso, era adquirida, claro, com o
dinheiro do povo brasileiro! Dinheiro este que vai
para o bolso de político corrupto, como o Eduardo
Cunha, e falta no investimento em saúde para o povo,
quem está com muitas dificuldades devido à
precariedade; falta em educação, vimos nos
resultados do último Ideb, que a educação está muito
precária em todo o país! É inadmissível que um
estudante saia do 2.º grau sem saber ler, escrever e
interpretar, e isso acontece em todo o nosso país, não
só no Espírito Santo! Falta investimento em
saneamento básico; falta para garantir, agora, uma
ajuda aos nossos produtores rurais, endividados por
uma seca jamais vista no Espírito Santo. Até agora os
pequenos produtores, especialmente os da agricultura
familiar, não foram contemplados com recursos
federais a fim de serem ajudados a vencer essa
adversidade pela qual estão passando neste momento,
principalmente no nosso estado; falta em diversas
atitudes de governo, que trariam benefícios para a
nossa população, especialmente à área de segurança.
Por outro lado, surge uma coisa muito boa: a posse da
nossa querida Cármen Lúcia, ministra do Supremo
Tribunal Federal, que, agora, além de presidir o
Supremo Tribunal Federal, também está à frente do
Conselho Nacional de Justiça, CNJ. S. Ex.ª iniciou
sua posse cumprimentando, antes mesmo do
presidente da República, todo o povo brasileiro - que
é o responsável por pagar os nossos salários, o
responsável por nossa representação nesta Casa e em
todas as casas políticas do país, como governos dos
estados, prefeituras e presidência da República, e
também nos órgãos de poder, como o Poder
Judiciário e o Ministério Público. O povo é o patrão
direto de todos nós, agentes públicos, para que
possamos prestar um serviço de qualidade à
população!
Parabéns, ministra Cármen Lúcia! Que Deus a
proteja nesse novo desafio! Estaremos torcendo
muito pela senhora e a ajudando da maneira que
pudermos nesta Casa, com nossa simplicidade, para
que tenha bom êxito e faça justiça aos brasileiros que
mais precisam! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Bruno Lamas. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Da Vitória.
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor
Presidente, cumprimento V. Ex.ª e o parabenizo pela
brilhante presidência.
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Também declino em homenagem ao nosso
tempo, para otimizarmos nossos projetos.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Obrigado!
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra
ao Senhor Deputado Hudson Leal. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Doutor Rafael Favatto.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN) - Senhor Presidente, declino em virtude do
tempo, para adiantarmos a sessão.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Não havendo mais oradores que
queiram fazer uso da palavra na fase das
Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única nos termos do art. 66, § 6.º,
da Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei n.º 95/2015, de autoria do Senhor
Deputado Gilsinho Lopes, que proíbe empresas e
estabelecimentos comerciais que disponibilizam
atendimento telefônico gratuito - 0800 - de recusar ou
bloquear ligações de celulares. Publicado no DPL do
dia 20/03/2015. Mensagem de Veto n.º 331/2016,
publicada no DPL do dia 02/08/2016. (Veto vencido
em 31/08/2016).
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao veto.
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Convoco os membros da
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Doutor
Rafael Favatto, Padre Honório, Luiz Durão, Janete de
Sá, Almir Vieira e Nunes.
Havendo quorum, designo para relatar o
projeto o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN - Sem revisão do orador) - Senhora
Presidenta e senhores membros da Comissão de
Justiça, a Mensagem de Veto n.º 331/2016
encaminha veto total aposto ao Projeto de Lei n.º
95/2015, de autoria do Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, que proíbe empresas e estabelecimentos
comerciais
que
disponibilizam
atendimento
telefônico gratuito - 0800 - de recusar ou bloquear
ligações de celulares.
É uma matéria muito importante, mas, do
ponto de vista constitucional, ela esbarra na
legislação. Então, o nosso parecer é pela manutenção
do veto total do governador Paulo Hartung. (Muito
bem!)
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - Em discussão o parecer.
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(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Com o
relator.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o
relator.
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o
relator.
O SR. NUNES - (PT) - Com o relator.
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o
relator.
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO (RAQUEL LESSA - SD) - A Presidência
acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Justiça.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Em discussão o veto total aposto ao
Projeto de Lei n.º 95/2015. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro
encerrada a discussão.
Em votação o veto total aposto ao Projeto de
Lei n.º 95/2015.
O presente veto exige votação nominal, que
será realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão
NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se ao registro dos votos)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Precisamos de dois votos a mais
para confirmar o quorum. (Pausa)
Informo aos Senhores Deputados que esta
matéria, não sendo votada, obstruirá a Ordem do Dia,
onde constam mais de dez vetos. (Pausa)
Encerrada a votação.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não votam os
Senhores
Deputados
Cacau
Lorenzoni,
Euclério
Sampaio,
Hudson Leal, Janete de Sá, Marcelo
Santos, Padre Honório, Pastor
Marcos Mansur e Theodorico
Ferraço)
(Votam SIM os Senhores Deputados
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Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno
Lamas, Da Vitória, Dary Pagung,
Doutor Hércules, Doutor Rafael
Favatto, Edson Magalhães, Luiz
Durão, Nunes e Raquel Lessa; votam
NÃO os Senhores Deputados Sandro
Locutor e Sergio Majeski)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Votaram SIM onze Senhores
Deputados; votaram NÃO dois Senhores Deputados;
uma abstenção do Presidente, regimentalmente
impedido de votar.
Não há quorum para votação.
Na forma do art. 66, § 6.º da Constituição
Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias
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 PSD, Senhor
Deputado Edson Magalhães.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, em respeito a
V. Ex.ª, que esteve à frente do PSD, gostaria que V.
Ex.ª hoje fizesse sua oratória no tempo
disponibilizado ao PSD.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Senhor Deputado, declino em face
de estar na presidência e não estar preparado
psicologicamente após a manifestação da Câmara,
que colocou as cabeças políticas do Brasil a pensar
em qual razão uma pessoa perde o mandato daquela
forma e sai tão caladinho. Estamos, ainda, analisando
o que pode vir, o que pode acontecer e o que foi
combinado para que ele saísse de fininho e realmente
não se apure mais nada contra suas ações nesta
Nação.
Estou ainda analisando os artigos e as
matérias para voltar a falar quando tiver
conhecimento de por que isso aconteceu tudo em um
dia só: a posse da presidência do Supremo Tribunal
Federal e a cassação do mandato do ex-presidente da
Câmara dos Deputados. Então, em face disso, se V.
Ex.ª não desejar, passaremos para frente.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Em face de ser candidato, gostaria de me ater e não
falar sobre essa questão política.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - V. Ex.ª está voando em céu de
brigadeiro, não compensa.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor
Presidente, pela ordem! Gostaria que constasse nos
Anais desta Casa um voto de congratulações à
ministra Cármen Lúcia, na tarde de ontem, no
Supremo Tribunal Federal e também à frente do CNJ.
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Faço esse voto de congratulações pelo nosso
gabinete, mas gostaria que fosse votado em Plenário
como uma ação desta Casa; um voto de
congratulações coletivo em homenagem a essa
mulher guerreira que está à frente, a partir de ontem,
do Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Endossaremos as palavras de V.
Ex.ª. Também comemoramos com satisfação a
presença de uma mulher na Suprema Corte deste
País, já que, lamentavelmente, perdemos uma
mulher, recentemente, à frente do comando da
Nação. Nada melhor do que recompor esse espaço da
mulher brasileira, assumindo a Suprema Corte do
País.
Em votação o Requerimento da Senhora
Deputada Janete de Sá.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Solicito à Secretaria que faça o ofício ainda
hoje, em nome da Deputada e dos demais Deputados
da Casa, de manifestação de apoio e satisfação pela
posse da ministra-chefe do Supremo Tribunal
Federal.
O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria que V. Ex.ª
chamasse o próximo partido, depois do PSD, uma
vez que quero me ater aos trabalhos desta Casa e hoje
declino em face do próximo partido inscrito na
Liderança Partidária.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Tendo o PSD declinado no horário
da liderança, concedo a palavra à Líder do PTC,
Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Líder do Rede,
Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa)
Licenciado, concedo-a ao Líder do PEN,
Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à
Líder do SD, Senhora Deputada Raquel Lessa.
(Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a 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 palavra à Líder do
PMDB, Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa)
Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª
tem autorização da Senhora Deputada Luzia Toledo
para falar?
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Não preciso de autorização. Estando ausente a Líder
e o Vice-Líder, na qualidade de mais idoso da
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bancada tenho o direito de falar, mas vou declinar,
para satisfação de V. Ex.as.
(Registra presença a
Deputada Luzia Toledo)

Senhora

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - À Secretaria para recolher o
documento para saber se S. Ex.ª é mais idoso mesmo.
Concedo a palavra ao Líder do PRP, Senhor
Deputado Dary Pagung. (Pausa)
Estando em contato com a Vivo e com a
Anatel, concedo-a ao Líder do PT, Senhor Deputado
Nunes. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Líder do PDT, Senhor
Deputado Da Vitória. (Pausa)
Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao
Senhor Deputado Luiz Durão, em nome da liderança
do PDT. (Pausa)
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT - Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, servidores
da Casa, meus senhores e minhas senhoras,
participamos de uma audiência da CPI dos MausTratos contra os Animais, com a presidente, Senhora
Deputada Janete de Sá, quando apresentei a proposta
para que os animais não fossem atropelados e
também os motoristas estivessem protegidos, que a
ECO101 colocasse cinco faunodutos na parte da
rodovia que corta a reserva de Sooretama e cinco
faunodutos na parte da rodovia que corta a reserva da
Vale, e que suas margens fossem protegidas de um
lado e de outro por alambrados, para que os animais
não atravessassem a estrada.
Para minha surpresa recebi o representante da
ECO101, que me trouxe ofício dizendo que a
empresa quer fazer faunodutos e colocar os
alambrados, mas que o Meio Ambiente não permitiu
que colocassem o alambrado, porque iam cortar
alguns pés de mato. Infelizmente, temos que
escolher: ou cortamos algumas árvores, poucas, pois
estão próximas à estrada e protegemos os animais e
os motoristas que por ali passam, ou vamos deixar
esses animais morrerem, trazendo risco às vidas dos
motoristas que por ali passam, como aconteceu com o
rapaz que bateu em uma capivara e veio a falecer, e
uma Kombi, com nove pessoas, que bateu,
incendiou-se e oito morreram. Ou protegemos como
precisa para que essas pessoas não corram risco e os
animais não sejam atropelados.
Precisamos que o Meio Ambiente entre num
consenso, porque hoje não podemos culpar a ECO
101, que já se prontificou em fazer os cinco
faunodutos e colocar os alambrados dos dois lados da
estrada. Que arranje uma forma de proteger os
animais e proteger os motoristas que ali passam.
Vamos aguardar a resposta do Meio
Ambiente para que não percamos outras vidas de
pessoas que muitas vezes, até sem querer, atropelam
os animais que ali atravessam. Aguardaremos que os

34 - Diário do Poder Legislativo
órgãos do Meio Ambiente arranjem uma solução
porque só permitiram construir passagens aéreas e
essas passagens são para os macacos e outros bichos
que realmente vivem nas copas das árvores.
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Primeiro, agradeço a
V. Ex.ª a presença na audiência que fizemos em
Linhares, um dos municípios que V. Ex.ª representa
nesta Casa. Mandamos essas considerações, inclusive
a contribuição muito boa que V. Ex.ª deu através de
um estudo feito das intervenções que devem ser feitas
naquela região, em decorrência de também não ser
justo que o que existe hoje para a passagem dos
animais silvestres da reserva são passagens que não
são apropriadas para os mesmos, ficando animais
entalados em passagens que são ductos de água e
inclusive esses animais sendo sacrificados por conta
de não terem um caminho bom, um caminho
adequado para trafegarem e é da natureza tanto do
animal doméstico, mas principalmente do animal
silvestre.
Os nossos órgãos ambientais têm que olhar para essa
questão porque também levar a sacrifício animais
silvestres por conta de proibir uma intervenção
adequada para que esses animais se desloquem de
uma via para outra sem serem atropelados, gerando a
morte desses animais ou a morte de pessoas que estão
trafegando pela estrada, isso também não é justo. Os
órgãos ambientais do nosso Estado precisam atentar
para estudar um pouco melhor a questão e oferecer
algumas atitudes, algumas intervenções que
realmente sejam plausíveis e não fantasiosas que não
resolvem o problema, enquanto têm pessoas que
trafegam na via correndo risco, que não sabem se vão
dar de frente com uma capivara, como aconteceu no
caso que V. E.ª exemplificou, ou com outro animal
silvestre que pode ser atropelado e morto e também o
ser humano que pagou para trafegar naquela via e
está numa situação de risco porque não sabe o que
pode vir de um espaço para o outro, em decorrência
de não ter nenhuma intervenção e ainda pode ter
problemas com os órgãos ambientais.
Estamos também buscando marcar uma agenda e
gostaria de antemão de convidá-lo para que V. Ex.ª
esteja conosco nessa agenda para ver se conseguimos
resolver esse imbróglio que vai muito pela burocracia
e também, muitas vezes, pela falta de competência
em estudar um pouquinho mais a questão e
apresentar uma intervenção que seja louvável e
adequada para que possa ser feita e resolver o
problema.
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Obrigado, Senhora
Deputada Janete de Sá.
Passarei uma cópia do ofício que recebi através de
duas pessoas da Eco101, quando relatam que eles
estão prontos a fazer os cinco faunodutos na reserva
de Sooretama e cinco na reserva da Vale do Rio Doce
porque hoje na reserva de Sooretama só tem um
faunoduto e o resto são passagens de águas fluviais
que, inclusive, estão morrendo bastantes animais
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presos nessas manilhas que não são adequadas para a
sua travessia.
Terminado este assunto, quero dizer também que não
é possível que os supermercados, os hipermercados
joguem toneladas de alimentos fora, após o prazo de
validade, enquanto temos milhares de crianças,
pessoas adultas, famílias inteiras passando fome.
Então, preparei um projeto de lei para que os
supermercados, os hipermercados e os mercadinhos,
dez dias antes de vencerem os prazos desses
alimentos: iogurtes, queijos e salames - são toneladas
jogadas fora -, que sejam doados para as entidades
para que possam suprir um pouco a fome de tantas
famílias que hoje estão desempregadas. Precisamos
que os donos de supermercados, após essa lei ser
aprovada, façam isso também por amor ao próximo,
selecionem essa mercadoria dez dias antes de vencer
e façam a doação para essas famílias ou entidades
que cuidam dessas famílias desempregadas, muitas
vezes são crianças jogadas nas ruas e passando fome.
Tenho certeza de que com essa lei aprovada
conseguiremos suprir a necessidade de grande parte
dessas famílias que hoje não têm o que comer e não
têm nem emprego mais, são milhões de
desempregados. É triste vermos tanto alimento sendo
jogado fora enquanto poderia estar à mesa dessas
pessoas que tanto precisam.
Meus colegas parlamentares, espero que a hora em
que esse projeto de lei for votado, que V. Ex.as olhem
com carinho porque é uma necessidade nossa
aliviarmos um pouco o sofrimento dessas famílias.
Meu muito obrigado. (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Gilsinho Lopes)

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Findo o tempo destinado às
Lideranças
Partidárias, passamos a fase dos
Oradores Inscritos.
Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia
Toledo, oradora inscrita.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Deputado Enivaldo
dos Anjos, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, cumprimento com prazer nossos técnicos,
a imprensa presente, a Tribuna ainda está aqui e
nossos telespectadores.
Hoje tenho vários assuntos para trazer a esta tribuna,
mas vou falar de um ligado a uma área que sou
defensora árdua durante todos os meus mandatos, e
acho que até antes mesmo já fazia a defesa do
turismo no nosso Estado.
O Espírito Santo é um Estado extremamente bonito,
com muitas belezas naturais. Não tem um município
aonde você vai que não encontramos um destino
qualificado, um destino arrumado, a começar por
Guarapari, terra do nosso Deputado Edson
Magalhães. Guarapari é um pedacinho do céu.
Quando vamos às três praias ficamos extasiados ao
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ver a beleza que realmente tem em Três praias e
assim sucessivamente todos os nossos municípios
também.
O trabalho feito pela Rede Globo foi excelente.
Trouxemos para esta Casa a jornalista da TV Globo,
Nádia Bochi, do programa Ana Maria Braga, que
falou desta tribuna em nome dos homenageados.
Concedemos-lhe o título por ela ter vindo a esta Casa
e ter feito a matéria sobre quatro municípios do nosso
Estado, começando por Conceição do Castelo,
Castelo, Venda Nova e Domingos Martins. Quantas
pessoas não conheciam a nossa Pedra Azul? Quantas
pessoas, no exterior, viram e repercutiram a matéria?
Parabenizo o Eduardo Destefani, que é de
Castelo, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, meu
amigo. Conseguimos novamente que o programa da
Ana Maria Braga viesse ao Estado do Espírito Santo.
Para um Estado pequeno como este, é um privilégio
ter novamente estes jornalistas conosco: o Jimmy,
que faz aquelas receitas, e a Nadia Bochi, que é
aquela jornalista que entrevista as pessoas e pega os
melhores ângulos naturais do nosso Estado.
Parabenizo nosso Eduardo Destefani.
Ontem, eles chegaram a uma pousada que
fica entre os municípios de Dores do Rio Preto e
Divino de São Lourenço. Ela veio de São Paulo e foi
direto para o Patrimônio da Penha. Para quem não
conhece, o Patrimônio da Penha é um distritozinho
pequenininho de Divino de São Lourenço, mas que
tem uma capacidade, Nety Façanha, fantástica e tem
restaurantes com qualidade. Por exemplo, o Portal é
um restaurante imenso, bem estruturado e localizado
em um distrito pequenininho.
As nossas artesãs estão fazendo artesanato
com qualidade. Elas mesmas criaram a associação e
elas mesmas pagam uma consultoria para que o
artesanato de lá tenha qualidade.
Hoje, a Nadia esteve na região, almoçando no
Portal e conheceu as nossas artesãs. O que há de mais
bonitinho na região é a benzedeira dona Lili, que tem
mais de noventa anos e está com dez filhos. Na
família dela, ao todo, são cem pessoas. Ela tem um
astral extremamente bacana. Ela é alegre e feliz. A
felicidade de dona Lili vem de dentro e da alma. Hoje
ela será ou já foi entrevistada.
Então, isso mostra que Divino de São
Lourenço, região onde poucas pessoas vão e dão
atenção, tem belezas naturais fantásticas e tem a
beleza do povo. É um povo simples, operoso e
trabalhador. A Rede Globo está na região hoje.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Edson Magalhães com um prazer imenso e depois
continuarei falando sobre Mucuri, o restaurante onde
eles almoçarão amanhã.
O Sr. Edson Magalhães - (PSD) - Senhora
Deputada Luzia Toledo, parabenizo V. Ex.ª pela fala.
Falo das nossas potencialidades turísticas. Hoje
mesmo, dando uma entrevista sobre Guarapari,
estava falando sobre isso. Guarapari tem uma coisa
fantástica, que é ter mar e montanhas. Temos também
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outros lugares importantes no Espírito Santo. Fiz uma
visita a Pedra Menina, que é linda. Há todos esses
lugares maravilhosos em nossas montanhas.
Estou fazendo agora um pedido ao
governador, porque foi muito importante o que S.
Ex.ª fez na época. Os municípios, às vezes, são
prejudicados ao divulgar para a mídia, porque não
têm dinheiro. O Estado, que é um pouco melhor,
pode fazer isso com mais capacidade porque tem
recurso. Quando o governador Paulo Hartung, há
algum tempo, lançou e vendeu ao Estado do Espírito
Santo, principalmente ao litoral, a Rota do Sol e da
Moqueca, foi o maior sucesso. Guarapari, assim
como outros balneários capixabas, foram procurados.
Então, é importante que o governador Paulo Hartung
ajude os municípios na divulgação dessas
potencialidades turísticas. Isso é importante não
somente para o Espírito Santo, mas, sobretudo, para a
receita dos municípios.
V. Ex.ª está fazendo uma leitura muito
importante e uma discussão maravilhosa. Sem dúvida
nenhuma, com a ajuda da Assembleia Legislativa,
ajudaremos muito o Espírito Santo.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) Quem agradece sou eu, Senhor Deputado Edson
Magalhães. Conforme V. Ex.ª se lembrou e já ia
mesmo falar, lá tem a Pousada da Pedra, que é da
Cecília e fica ao mesmo tempo no meio do cafezal e
no meio da mata.
Quem começou aquele projeto fui eu, Senhor
Deputado Edson Magalhães. Quando fui secretária de
Turismo no governo de José Inácio Ferreira, fiz lá o
Cama e Café, que foi o que começou a emancipar
aqueles municípios no entorno de Pedra Menina e
Dores do Rio Preto.
O Cama e Café era aquela pousadinha de
mochileiros, onde os jovens iam. Tinha uma cama
bem arrumada e era baratinho. O Sebrae foi quem fez
a qualificação e tivemos consultoria para dar às
famílias todas - não só às mulheres, mas também aos
homens e aos filhos - e eles começaram a ganhar um
dinheiro complementar.
Hoje, estamos retomando esse projeto e
vendo que cresceu muito: existem pousadas e esse
restaurante, chamado Muriqui, que é o mesmo em
que acontecerá a entrevista e que fica em um lugar
maravilhoso, bem pertinho da Tecnotruta, que é outro
lugar esplendoroso, maravilhoso e feito com
qualidade.
O empresário Francisco Faleiro, que fez o
Tecnotruta, é um exemplo para o Brasil e não apenas
para o Espírito Santo. Ele morou muito tempo na
Inglaterra e poderia ter aplicado seu dinheiro em
qualquer outro lugar, mas voltou para sua terra e teve
a coragem de aplicar seu dinheiro em Ibitirama,
fazendo o Tecnotruta, que é fantástico. Isso tudo me
faz voltar àquilo que fui no Senado Federal, onde
mostrei o Espírito Santo para o Brasil. Levei panelas
de barro com bombons Garoto para todos os
senadores da República, mostrando o quanto o
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Espírito Santo poderia ser valorizado. Hoje, fico
muito feliz pela Rede Globo vir e fazer esse resgate
bacana do nosso Estado do Espírito Santo.
Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, eles
terminarão a viagem vendo o tropeirismo integral de
Ibatiba, onde o município se apropriou da rota
imperial, por meio de Lindon Jonhson, que era
prefeito à época. Olha que bacana! Isso tudo será
mostrado para o Brasil e para o exterior através do
programa da Ana Maria Braga.
O Sr. Edson Magalhães - (PSD) - Senhora
Deputada Luzia Toledo, acho que o Senhor
Presidente Enivaldo dos Anjos hoje, pelo número de
deputados presentes em Plenário, pode estender mais
dois minutos do seu tempo para que V. Ex.ª consiga
fazer sua explanação de forma ainda mais completa e
racional.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Que
ótimo. Agradeço, de verdade.
Senhor Deputado Dary Pagung, fui a Baixo
Guandu com V. Ex.ª e fomos àquele restaurante
chamado Porccino, que pode receber qualquer pessoa
mais exigente. Agora, temos um ativo muito
importante: nosso ex-ministro José Carlos de
Carvalho vai dar uma assessoria 0800 para todo o
Caparaó. Ele, que é de Jerônimo Monteiro, tem uma
ligação muito forte com o ministro Zequinha Sarney,
do qual foi secretário executivo, e vai dar uma
consultoria 0800 para nossos municípios do Caparaó.
Isso, na verdade, empodera todo mundo: os jovens, as
mulheres, os homens, a melhor idade. Empodera todo
mundo e mostra que o Caparaó, com aquela beleza
natural, aquele pulmão verde que ali temos, pode,
realmente, servir de destino para as pessoas que
querem vir de todo o País e do mundo inteiro.
Em Itaúnas, no Espírito Santo, tem mais
gente de fora do Brasil do que brasileiros. Lá, nos
barzinhos,
encontramos
franceses,
italianos,
ingleses... Nós mesmos, que somos daqui, vamos
pouquíssimo a Itaúnas. Temos que mostrar nossas
belezas e torná-las com qualidade para receber,
porque turista gosta de qualidade.
Concluo dando os parabéns à Nadia Bochi e ao
Jimmy McManisque, que estão no Espírito Santo; são
da equipe da Ana Maria Braga.
Agradeço ao Senhor Deputado Theodorico Ferraço,
nosso presidente, que permitiu que a Nadia Bochi
falasse desta tribuna em nome de todos os
homenageados. Valeu a pena; demos um título a ela,
que está novamente no Estado do Espírito Santo.
Agradeço ao Senhor Presidente, aos meus queridos
colegas Deputados e, em especial, ao Senhor
Deputado Edson Magalhães, que me permitiu
complementar um pouco mais a minha fala. Muito
obrigada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Sergio Majeski, orador inscrito.
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, meus cumprimentos à Mesa e
aos colegas que estão presentes.
Senhor Deputado Luiz Durão, hoje V. Ex.ª referiu-se
à questão dos ecodutos. Temos, desde o ano passado,
um projeto tramitando nesta Casa, que passou por
todas as comissões, foi aprovado e estamos
aguardando entrar na pauta para que possamos votálo. Aproveitando que a Senhora Deputada Janete de
Sá está empenhada nessa questão e V. Ex.ª também,
quem sabe consigamos aprovar esse projeto e dar
andamento nisso, que é tão fundamental, conforme
V. Ex.ª tão bem retratou no seu discurso, a
preocupação com Sooretama, a nossa principal e
grande reserva.
Gostaria de falar sobre os acontecimentos, em nível
nacional, de ontem: a cassação do deputado Eduardo
Cunha e, ao mesmo tempo, a posse da ministra
Cármen Lúcia, no STF.
O processo da cassação do deputado Eduardo Cunha,
que se arrastou como uma novela por quase um ano,
se analisado friamente, dá uma lição do que é a
política no Brasil.
O deputado Eduardo Cunha não era o candidato
apoiado pelo PT para assumir a Câmara dos
Deputados. Depois, para espezinhar o Governo
Federal, Cunha aceita o processo de cassação da
presidente Dilma Rousseff. Em troca o PT articula
para que o Conselho de Ética aceite a denúncia contra
o deputado Eduardo Cunha. Ou seja, um jogo de
poder, o lamaçal da política brasileira.
Ontem, ao assistir aquilo, fiquei imaginando se o PT,
com a presidente Dilma Rousseff, tivesse conseguido
fazer um acordo com o deputado Eduardo Cunha, lá
atrás... Nada disso teria acontecido, ou seja, Dilma
Rousseff estaria sendo presidente e Eduardo Cunha
continuaria na Presidência da Câmara dos Deputados.
Aquilo foi um jogo de vingança em que perdeu tanto
o Eduardo Cunha quanto a Dilma Rousseff. Em
nenhum momento isso aconteceu porque era de
interesse da sociedade, mas porque havia um jogo e
uma queda de braço de poder.
Foi ótimo termos nos livrado do Eduardo Cunha, mas
é muito pouco. A sujeira ainda existente na política
brasileira, sobretudo no Congresso Nacional, não
deve satisfazer aos brasileiros. Primeiro, é necessário,
também, outra analogia. Claro que não seria o caso
de falarmos hipoteticamente, mas me pergunto: não
fosse esse um ano de eleição municipal, será que
Eduardo Cunha teria sido cassado efetivamente
ontem? Os jornais e todos diziam: Olha, houve uma
surpresa ali porque precisavam de duzentos e
cinquenta e sete votos e tiveram quatrocentos e
cinquenta, e tal, numa segunda-feira que não é dia de
sessão na Câmara.
É óbvio que isso guarda uma relação muito grande,
tanto com o fato de que é ano eleitoral e todo mundo
quer mostrar ao seu curral eleitoral, aos seus
municípios, que está afinado com a ética e com a
moral. A outra questão, a meu ver, é a ideia de passar
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à sociedade que o grande problema do Congresso era
Eduardo Cunha, mas agora o Congresso se livrou
dele e podemos respirar aliviados porque só sobraram
os honestos ali, o que não é verdadeiro.
Só indicados na Operação Lava Jato, entre indiciados
e já processados, tanto da Câmara quanto do Senado,
passam de cem. E um Congresso Nacional que tem
como presidente um bandido da envergadura de
Renan Calheiros não pode respirar aliviado de forma
nenhuma. Há muito que se fazer. Que a população
não se ludibrie com essa sensação de que o problema
foi resolvido - primeiro porque um problema era
Dilma e o outro era Cunha, e agora podemos
caminhar rumo a um mundo novo - porque grande
parte da sujeira e grande parte da quadrilha estão
onde sempre esteve.
Outra coisa que a população não está entendendo é
que existe uma movimentação - e não é o risco de
abafar a Operação Lava Jato, pois a demissão do
ministro da AGU mostrou isso semana passada -,
uma articulação para reduzir os poderes do Ministério
Público e da Justiça Federal por meio de um projeto
encabeçado inclusive pelo Renan Calheiros contra
abuso de autoridade.
Ora, se é que está ocorrendo abuso de autoridade por
parte de juízes, de promotores ou de seja lá quem for,
muito mais grave para a sociedade é o abuso da
roubalheira descarada que existe no país envolvendo
bilhões e de cujas quadrilhas o próprio Renan
Calheiros faz parte.
Não se engane a sociedade porque há, sim, toda uma
articulação para voltar tudo ao que era antes.
Inclusive, o entendimento do próprio Supremo de que
quem foi condenado em segunda instância deve
manter-se preso aguardando o recurso da terceira está
novamente sendo analisado pelo Supremo.
Agora entra uma coisa boa que aconteceu ontem, a
posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do
STF. Acompanho parte das ações de alguns ministros
pelo histórico que têm porque vale a pena, como
Ayres Britto, por exemplo, o ex-ministro, uma pessoa
que vale a pena; Celso de Mello, que vale a pena
acompanhar e saber um pouquinho da biografia; e
Cármen Lúcia, que para mim é uma das melhores
ministras que já passou por aquela Corte. Sua história
é muito interessante e a coerência com que sempre
exerceu seu cargo é algo muito digno. Coisas
pequenas como, por exemplo, o fato de que ela
própria dirige seu carro. O discurso de S. Ex.ª é
extremamente equilibrado. Acho que é uma coisa que
estava faltando ao STF. Não aquele desequilíbrio,
aquela coisa meio odiosa do Joaquim Barbosa, que
era um grande ministro e tinha grandes qualidades e
tem todo meu respeito, e Lewandowski, que deixou
muito a desejar como presidente daquela Corte.
Num momento tão conturbado da política e da vida
nacional, envolvendo os poderes e gente tão
poderosa, ter como ministra uma pessoa equilibrada,
com uma história ilibada e com grande capacidade
intelectual é um sopro para a vida no Brasil, porque
agora, mais do que nunca, o STF vai ser demandado
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o tempo inteiro por uma infinidade de situações, fora
a quantidade imensa de processos de grandes nomes
da política nacional e do meio empresarial, do poder
econômico, que estão lá e que deverão ser julgados.
Ter uma ministra do porte de Carmen Lúcia como
presidente, com seu equilíbrio, sua inteligência, sua
sensibilidade, neste momento, se faz muito
necessário e é muito bem-vindo. É claro que S. Ex.ª é
a presidente, portanto não responde pelos atos dos
seus pares.
Ontem me emocionei, quando ouvi o
discurso dela que, antes de cumprimentar qualquer
autoridade, disse que cumprimentaria, em primeiro
lugar, S. Ex.ª, o povo, a sociedade, pois é esse o
verdadeiro patrão do Executivo, do Legislativo e do
Judiciário. O discurso de ontem da ministra e suas
citações de grandes intelectuais é um sopro. Apesar
dos momentos tristes que vivemos no país, com tanta
bandalheira, é muito bem-vinda a presidência da
ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Senhora Presidente. (Muito bem!)
A SR.ª
PRESIDENTA - (LUZIA
TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, orador inscrito.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD Sem revisão do orador) - Senhora Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, concordo
quase totalmente com as manifestações do Senhor
Deputado Sergio Majeski. Aliás, concordo
totalmente. Apenas quero falar o que penso sobre o
problema que aflige o país, que é a corrupção.
Vejo que só existe corrupção no Brasil por
culpa da Justiça brasileira. Embora esteja vendo
também com muita expectativa a presença da
ministra Cármen Lúcia na presidência do Supremo
Tribunal Federal, acho um pouco de falácia o
discurso de ministros quando assumem a posição de
representantes da população. Como o Supremo
Tribunal Federal pode ser exemplo para o país se não
julga o auxílio moradia do Ministério Público e dos
juízes, a maior imoralidade que este país tem?
Em um país que se diz sério, o decano do
Supremo faz um discurso veemente contra a
corrupção, mas não faz, na prática, o discurso de
combate a essa imoralidade, algo muito maior do que
os crimes, que a corrupção feita por pessoas. Se o
Supremo permite que a Justiça brasileira pague
auxílio-moradia
indiscriminadamente
e
sem
justificativa a todos os seus membros, como quer que
o povo se orgulhe desse comportamento e ache que
existe uma Justiça séria no Brasil? Não existe.
Lamento profundamente e espero que a ministra,
como mulher e com sua história de vida, faça
mudanças. Não adianta ser simpática, cumprimentar
o povo, fugindo da rotina de apresentações de uma
solenidade, apenas para fazer demagogia, para sair
bem diante da imprensa, quando, na verdade,
sabemos que o Supremo engaveta a maioria dos
problemas nacionais. É no Supremo que é praticada a
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maioria das injustiças contra o dia a dia do povo
brasileiro. É lá que se permite que muita coisa
aconteça em razão da omissão.
Se um juiz de direito não tivesse feito essa
Operação Lava Jato da forma que está fazendo,
dando demonstração de cidadania e de exemplo de
trabalho ao Supremo Tribunal Federal, o que teria
acontecido nessa Operação Lava Jato? Nada. Até
porque o Supremo Tribunal Federal faltou ao juiz
Sérgio Moro em vários momentos, fraquejou em
vários episódios em que foi buscada a sua atuação
com relação à Operação Lava Jato.
Então, precisamos entender que o Supremo
Tribunal Federal precisa dar o exemplo do que é a
Corte Superior. Precisa parar de dar opinião política,
de interferir no Legislativo, no cotidiano e no dia a
dia do Legislativo, suspendendo projetos em votação,
anulando votação, apenas para poder fazer a imagem
de que está atuando, quando, na verdade, as causas
principais não decide.
E essa questão, por exemplo, da
remuneração, do que tem de prática, de despesa no
serviço público, que eles mantêm como direito
adquirido e que são direitos terrivelmente mal
adquiridos? Isso é construído, esse entupimento de
recursos gastos na máquina pública é mantido e
protegido pelas decisões judiciais. Porque você
assume uma prefeitura e se encontra diante de todos
os tipos de problemas de ordem de despesa acima da
receita e não tem como fazer nada, porque eles
garantem que aquilo adquirido em concursos feitos
para proteger pessoas, nas decisões das procuradorias
municipais para proteger segmentos, você não
consegue desmanchar por nada.
Estamos cansados de ver um prefeito fazer
um concurso público, encher a prefeitura, o prefeito
seguinte, que ganhou a eleição, anular o concurso e o
Judiciário manter o concurso sob alegação de que foi
concurso público. Mas não examina a natureza da
realização daquele concurso, nem muito menos a
necessidade, a demanda daquele serviço.
Então, o Judiciário brasileiro precisa
aproveitar este momento em que uma mulher está
presidindo para sair da falácia, da argumentação de
publicidade, de que existe, para, realmente, existir,
para garantir o que precisamos que seja garantido
hoje, que é o direito da atividade pública ser exercida
não para proteção de segmentos, mas para proteger a
população.
O Estado do Espírito Santo atravessa uma
situação financeira em que o ano que vem, como já
foi previsto por vários deputados, a nossa receita
estará de oito a dez por cento menor. E agora, na hora
do orçamento, quando vai se praticar o corte desses
oito a dez por cento já previstos para o ano que vem
de queda, existe uma reação, e sabem de quem? Do
Ministério Público, do Poder Judiciário, que não
querem colaborar, não querem fazer cortes em suas
despesas para se adequarem à realidade do Estado.
Então, para que existe o Estado? Para pagar
folha, custeio? É para isso que existe uma prefeitura?
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Não. O Estado, as prefeituras e o governo federal
existem para prestar serviço à população, para aplicar
recursos na saúde, na educação, na segurança, no
atendimento às comunidades. Mas, hoje, estamos em
um país em que sessenta por cento da arrecadação
está comprometida com a parte administrativa e
custeio, o que inviabiliza qualquer administração
pública e prestação de serviço. Nenhuma cidade do
Brasil, nenhum Estado brasileiro, no momento,
possui nem dez por cento de capacidade de
investimento da receita. O que significa dizer que
noventa e cinco por cento das receitas dos municípios
e noventa e cinco por cento das receitas dos estados e
do governo federal são para pagar folha de pessoal,
pagar os Poderes para funcionarem e pagar custeio,
não sobrando nem cinco por cento para execução de
obras.
Ainda temos um Judiciário que não examina
a lei de acordo com o interesse do povo e protege as
empresas. É o que disse há pouco o Senhor Deputado
Luiz Durão. Como que uma operadora de serviço
público, como a Eco101, 301 ou 401, porque ela não
significa nada, pode ter um processo de matança de
animais, mas se renega a aplicar coisas que são
baratas! Como que a concessionária da Terceira
Ponte se nega a colocar uma tela de proteção para
que as pessoas não suicidem! Eles alegam que tem
que mudar o contrato de serviço que tem com o
Estado. Isso é falta da justiça, falta da lei!
Ao fazer um pronunciamento, como fez o
Senhor Deputado Luiz Durão, a Justiça e o Ministério
Público tinham que requerer a ata e fazer o
procedimento, obrigando-os a fazer isso. Se um
trabalhador, cuja lavoura está seca pela falta de chuva
e a plantação não existe, colocar uma espingarda nas
costas e sair para matar uma rolinha, vai preso. Mas
as concessionárias públicas permitem que animais,
alguns até em extinção, sejam mortos nas rodovias
pelas quais são responsáveis, recebendo uma fortuna
de pedágio. Eles simplesmente desconhecem isso. A
imprensa divulga, mas a Justiça faz olhos fechados e
não toma providência.
Isso não precisaria depender de denuncia. Ao
ser publicado pela imprensa ou ser feito um
pronunciamento por um deputado, a Justiça teria que
tomar providência contra essas empresas e dar prazo
de vinte e quatro horas ou quarenta e oito horas para
tomar providências.
Que justiça é essa que gasta no Espírito Santo
um bilhão e cem milhões por ano para não ter
nenhuma determinação em favor da coletividade que
paga duros impostos para manter esses Poderes e essa
despesa exagerada, que acaba não revertendo em
favor da população? (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules, orador inscrito.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta Luzia
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Toledo e Senhores Deputados Padre Honório, Doutor
Rafael Favatto - não sei o que V. Ex.ª está fazendo
aqui, poderia ter ido para Vila Velha -, Almir Vieira,
Luiz Durão e Enivaldo dos Anjos, deputados que
ainda estão em plenário, falei mais cedo rapidamente
e agora falarei um pouco mais devagar. Recebemos
hoje na Comissão de Saúde a doutora Telma Freitas
Pimenta, psiquiatra, que tem um trabalho muito
interessante em relação à prevenção de suicídio. Ela
faz o trabalho do Setembro Amarelo, que fizemos um
projeto de lei nesse sentido. E também fizemos a lei
do Setembro Dourado, representando a prevenção de
câncer infantil, a pedido da Acacci. Agora, fizemos
esse em relação ao suicídio.
O Senhor Deputado Euclério Sampaio está
com um projeto muito interessante sobre a colocação
de algum obstáculo para parar pessoas que pulam da
Terceira Ponte. Fizemos uma emenda, que S. Ex.ª
acatou, para que em vez de colocar tela ou outro tipo
de barreira, colocar rede. A rede amortece a queda,
não tem tanta despesa e pode salvar muita vida.
Hoje, na Comissão de Saúde, a doutora
Telma Freitas Pimenta, representando o Conselho
Federal e o Estadual de Medicina e a Sociedade
Brasileira de Psiquiatria, mostrou dados interessantes
e alarmantes, ao mesmo tempo. O Senhor Deputado
Almir Vieira estava presente na comissão e
acompanhou esse trabalho.
A incidência de suicídio é maior entre
pessoas de quinze a vinte e nove anos, em perfeita
época de uma produção maior. Esses meninos de
quinze anos estão quase entrando na faculdade e os
de vinte e nove estão na toda força da produção
nacional.
A cada quarenta segundos uma pessoa
suicida no mundo. A cada três segundos uma pessoa
atenta contra a vida no mundo. Três segundos! Um,
dois, três. Uma pessoa atentou contra a vida nesses
três segundos. No Brasil, doze mil pessoas suicidam
por ano. É um número maior que o de habitantes de
algumas cidades do Espírito Santo.
É necessário termos políticas públicas para
trabalharmos nessa direção. São trinta e três pessoas
que suicidam por dia no Brasil. Noventa por cento
delas antes de suicidar ingerem álcool, parte do
estímulo também para começar a ingestão de álcool.
Muitas pessoas que bebem herdam dos pais,
falei isso na Comissão de Saúde hoje. Muitos pais,
até brincando, põem o dedo na cerveja ou bebida que
estão tomando e colocam na boca do filhinho de um
ou dois anos. Nisso a criança já começa a ter contato
com o álcool. É preciso conversar sobre isso.
Toda pessoa que vai suicidar conversa antes,
toca no assunto com alguém, com um amigo, com
uma pessoa da família e tem já essa intenção. Antes
de fazer, geralmente, conversa com alguém sobre
isso. Daí a importância de trabalharmos a prevenção
do suicídio.
Todo ano, no dia 06 de junho ou em data
próxima, eu trazia o doutor Ricardo Baptista, que
falava sobre queimaduras, ele era do Centro de
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Tratamento de Queimados do Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória, e uma frase sua que copiei, e falo
sempre, é: queimadura não tem vacina, tem
prevenção. Estou usando essa frase para a questão do
suicídio. Suicídio não tem vacina, tem prevenção.
Então, temos que lembrar sempre disso e,
mais uma vez, reforçar que antes do ato de suicídio a
pessoa conversa com um ente querido, com a pessoa
mais próxima sobre sua intenção de suicidar. Essa
pessoa é fronteiríssima, está no fio da navalha, por
qualquer depressão ou frustração da vida ele pode
suicidar.
Aliás, queria até lembrar, porque vemos
algumas pessoas, alguns jornalistas escrevendo em
jornal, se suicidou ou suicidou-se. Ninguém pode
suicidar outra pessoa, isso é questão de Português.
Não precisa ser inteligente, basta só lembrar isso.
Ninguém suicida outra pessoa, o suicídio é a si
próprio, então não há necessidade de escrever se
suicidou ou suicidou-se, isso realmente é uma
bobagem. É um termo dispensável de se escrever.
Fulano suicidou. Pronto. Matou-se. Quero lembrar
isso.
De vez em quando vemos algumas coisas
escritas, principalmente: amanhã vou estar. É uma
pena que nosso querido professor tenha saído há
pouco. Amanhã vou estar, amanhã estarei. A coisa
mais bonita da língua portuguesa é o verbo. Não se
fala mais verbo. Isso aí jornalista escreve na grande
imprensa do nosso estado. Falam assim: amanhã vai
estar. Amanhã estará! Queria apenas lembrar que é
bom estudarmos um pouquinho Português, não faz
mal a ninguém, especialmente verbo.
Com relação a suicídio, amanhã estaremos
nesta Casa com um grupo de pessoas falando sobre
prevenção do suicídio. Temos que falar isso sempre.
Já disse e vou repetir, no mundo, a cada três
segundos uma pessoa tenta contra a vida, e a cada
quarenta segundos uma suicida. No Brasil, doze mil
pessoas suicidam por ano, o que corresponde a trinta
e três pessoas mortas por dia no Brasil, pessoas que
perdem sua vida por meio de um ato de suicídio.
Muito obrigado. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Hudson Leal, orador inscrito. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, orador inscrito.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem
revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, boa-tarde! Senhora
Deputada Luzia Toledo, que ora preside a sessão, já
estou muito bem com V. Ex.ª desde ontem! Falei com
V. Ex.ª que hoje eu falaria a parte de V. Ex.ª. És uma
lady!
Boa-tarde meus caros colegas deputados.
Vim, agora, do município de Santa Maria de Jetibá
fazendo um trabalho, Senhora Deputada Luzia
Toledo, que deveria ser feito por todos os
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representantes estaduais e federais. Hoje, mais de dez
por cento da produção de ovos do país é do
município de Santa Maria de Jetibá. Temos os
grandes e os pequenos avicultores, e os pequenos
avicultores estão impossibilitados de trabalhar porque
seus processos de regularização no Ministério da
Agricultura, com relação ao Serviço de Inspeção
Federal, o SIF, não andam porque o Ministério da
Agricultura e o próprio Idaf não têm pessoas
suficientes para dar vazão aos pedidos de certificação
desses produtores de ovos da região.
Hoje fizemos reunião com mais de cem
produtores, avicultores, que lá se faziam presentes. O
Idaf, quero fazer um registro em agradecimento ao
Júnior, ao Ezeron e ao doutor Fabiano, médico
veterinário que se engajou na luta conosco, e foi até a
doutora Sandra Lengruber para que fosse realizado
um termo de ajuste de conduta a fim de que eles
possam operar, dando sequência, enquanto é
regularizada a situação.
Hoje, a maior parte do escoamento dos
produtos avícolas do município de Santa Maria de
Jetibá sai pelas rodovias e vai país afora, e o
município, Senhora Deputada Luzia Toledo, está
sendo fiscalizado com escopeta. Estão parando os
motoristas para fazerem a fiscalização, mas o
traficante passa livremente pelo município de Santa
Maria, assim como o assaltante.
Hoje, o jornal A Tribuna trouxe matéria de
uma página dizendo que além da redução de mais de
cinquenta e um por cento da produção, o preço do
café subiu, porque estão sendo roubados todos os
equipamentos das lavouras de café do interior do
estado, isso sem ter as patrulhas rurais, adquiridas no
governo anterior, que estão paralisadas dentro dos
quartéis por falta de combustível.
Estive em reunião com todos os avicultores;
com o Nelson Miertschink, ex-presidente da Câmara,
que pediu que eu fizesse esse trabalho; e com o
Gatinha, ex-prefeito e atual candidato a prefeito.
Conseguimos tirar proveito da reunião, os avicultores
terão seu direito reestabelecido, poderão exercer com
democracia o seu papel, sem serem molestados pelas
polícias.
Acho que o trabalho da polícia é importante,
realmente tem que exercitar posição de segurança
para a abordagem, mas não de motoristas que
transportam alimento para as nossas residências, que
fazem o desenvolvimento e difundem o nome do
município; não de forma a esses trabalhadores serem
hostilizados. Não há necessidade de se parar um
avicultor, um motorista-transportador, com uma
escopeta, com um fuzil na mão para fiscalizar se o
produto é sifado ou não. Fiquei muito feliz com a
posição do Idaf, por ter deslocado sua equipe técnica
até o local para a realização desse trabalho.
Vejo com bons olhos todo trabalho da Polícia
Judiciária e da Polícia Preventiva Ostensiva, que é a
Polícia Militar, e respeito muito! Além de ser
delegado de Polícia de carreira, conheço os nossos
profissionais, mas, às vezes, eles são utilizados a
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pedido de alguém para fazer um trabalho que não está
dentro dos requisitos da investidura no cargo.
Contudo, ficamos sensibilizados e agradecemos ao
pessoal.
Quando passava por Santa Leopoldina, pela
usina Rio Bonito, Senhor Deputado Almir Vieira, vi
a calamidade em que a nossa barragem se encontra:
totalmente vazia! Totalmente vazia! Precisamos
urgentemente de verificar os recursos hídricos, pois
estamos ouvindo falácias e mais falácias, mas não
estamos vendo nenhuma ação! Estou ouvindo dizer
que construirão barragens, poços, caixas-secas, isso e
aquilo, mas não estou vendo isso na prática.
Quero fazer um convite à presidenta da
Comissão de Agricultura para que possamos convidar
para vir a esta Casa o secretário Octaciano Neto,
nosso amigo, a fim de que esclareça quais são as
ações proativas em defesa dos mananciais do nosso
estado. Senhores Deputados Padre Honório e Doutor
Hércules, o nosso amigo querido e ex-deputado, José
Esmeraldo, com quem estava conversando, já dizia
nesta Casa, há várias épocas e em vários
pronunciamentos, que teríamos grande problema com
a escassez hídrica, e ninguém se preocupou com isso.
Passei por Iúna semana retrasada, os córregos
não existem mais. Passei por Ibatiba. Da mesma
forma! Domingos Martins, Afonso Claudio,
Marechal Floriano... Aonde vamos chegar se não
tomarmos providência? Sabemos que a chuva é um
dom divino, mas temos que ter uma prevenção para
isso.
Temos que verificar, porque trouxemos uma
pessoa para gerenciar, presidir a Agência Estadual de
Recursos Hídricos, que disse que tem um belo
trabalho no Rio Grande do Sul. Não vi essa pessoa
ainda. Não vi nenhum trabalho dessa pessoa.
Então, Senhor Deputado Almir Vieira,
precisamos, sim, cobrar uma posição eficaz, uma
posição em que vejamos os resultados acontecerem e
não ficar no âmbito das falácias, porque senão daqui
mais uns dias não teremos água para beber e sequer
para tomar banho.
Pois não, Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto.
O Sr. Doutor Rafael Favatto - (PEN) Senhor Deputado Gilsinho Lopes, como presidente
da Comissão de Meio Ambiente, temos acompanhado
este tema e V. Ex.ª também é muito antenado neste
assunto. Sabemos a importância da água para todos
nós seres humanos, todos os animais, todos os seres
viventes que habitam o planeta Terra.
É importante discutir todos os dias na
Assembleia Legislativa sobre este tema, porque a
previsão é de que já no mês de outubro a escassez
hídrica tome conta dos reservatórios para o
abastecimento humano no nosso Estado. Então, é
importante a união de todas as autoridades, que todos
nós, os trinta Deputados, façamos uma carta, um
pedido especial ao governo do Estado para que este
problema seja solucionado.
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Há vários programas, como Plantadores de
Água, mas precisamos aportar mais recursos para
esses programas para que o reflorestamento do
Estado do Espírito Santo passe também a ser
prioridade no nosso meio, além da consciência de
cada cidadão que evite o desperdício da água, que é
muito importante, porque com o desperdício ainda se
leva a uma escassez mais rápida nos reservatórios
existentes. Então, esta é a nossa contribuição com V.
Ex.ª.
Estou junto nesta luta. Conte com este
Deputado. Conte com a Comissão de Meio
Ambiente, Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
Obrigado, Senhora Deputada Luzia Toledo,
pela complacência.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora
Presidenta, gostaria de concluir a minha fala pedindo
aos nobres Deputados Doutor Hércules e Padre
Honório, os mesmos que falam sempre neste tema,
que, se S. Ex.as se incumbissem de fazer esse
requerimento, assinaríamos juntos com o maior
prazer, porque isso é importante. Sobre o que
estamos falando, talvez não possamos falar no futuro,
porque já não haverá mais água, não haverá mais o
que se falar em relação à água. Muito obrigado,
Senhora Presidenta. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Padre Honório, orador inscrito.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN) - Senhora Presidenta, pela ordem! Enquanto
S. Ex.ª está se dirigindo à tribuna, gostaria de falar
também com os Senhores Deputados Padre Honório e
Gilsinho Lopes que estamos desde o início do
mandato batendo numa mesma tecla na Comissão de
Meio Ambiente: o estudo da dessalinização da água.
Precisamos, no estado do Espírito Santo, que
é um estado curtinho, com uma população ainda
pequena em comparação com Rio de Janeiro e São
Paulo, viabilizar esse estudo de dessalinização da
água. Cidades como Guarapari, São Mateus, Vila
Velha, Vitória, Cariacica, Serra, as cidades litorâneas,
precisam desse mecanismo que hoje é usado nos
países do Oriente Médio, e não é caro.
É um estudo viável. Que possa ser realmente
levado a sério por todas as autoridades do estado.
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
- PMDB) - Obrigada Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto pela bela contribuição.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Padre Honório, orador inscrito.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem revisão do
orador) - Senhora Presidenta Luzia Toledo, rainha
do sul do estado que preside neste momento esta
sessão; Senhoras Deputadas e Senhores Deputados
presentes; nosso delegado, Senhor Deputado Gilsinho
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Lopes; nosso amigo e companheiro de Linhares,
Senhor Deputado Luiz Durão; Senhor Deputado
Doutor Hércules, esse grande parlamentar que
entende de tudo um pouquinho; demais servidores e
aqueles que nos acompanham por meio da TV Ales,
boa-tarde!
Já disse nesta Casa que os nossos gestores precisam
voltar no tempo e pedir uma ajuda a José do Egito,
num curso de gestão, porque depois das vacas gordas,
geralmente tem as vacas magras. Então quem não
sabe guardar quando tem excesso, obviamente fará
falta quando vem o tempo de escassez.
Falamos várias vezes sobre esse assunto e às vezes se
tem aquele outro grande erro: penalizar apenas os
agricultores, mas não favorecer oportunidades
suficientes para que a água seja preservada e possa
chegar à torneira de todo mundo. Mas não é sobre
esse assunto que gostaria de falar aqui, muito pelo
contrário, hoje estamos muito alegres, muito felizes.
No início do ano passado, procuramos o governo do
Estado. Entramos com uma indicação e também com
um projeto pedindo que o governo do Estado
realizasse uma obra que além de favorecer a questão
da mobilidade, estaria corrigindo um erro social
enorme: a ligação asfáltica entre o município de
Mantena, em Minas Gerais, com o município de
Mantenópolis, neste estado.
O governador fez uma proposta que colocássemos o
dinheiro das nossas emendas para contratar a empresa
e fazer o projeto, e o estado faria o asfaltamento.
Naquele primeiro momento achei que colocar
praticamente metade das emendas para fazer o
projeto, deixaria de atender uma série de outros
municípios para atender Mantenópolis e Barra de São
Francisco. Mas, o governador disse: Você colocará o
recurso e os três municípios ganharão o asfalto.
Então, naquele momento, direcionamos metade das
emendas para a elaboração do projeto de
asfaltamento da rodovia ligando Mantenópolis a
Barra de São Francisco e, também, asfaltando o
trecho de estrada até a divisa com Minas Gerais.
Estivemos lá em vários momentos, no mês de maio,
com a presença do então diretor do DER, Senhor
Halpher Luiggi; com o secretário da Casa Civil,
nosso grande companheiro Paulo Roberto; o
secretário de Turismo de Minas Gerais, Doutor
André; além da presença do prefeito de Mantena,
num evento marcado pela participação de muita
gente. Depois disso, os profissionais da empresa e
também do DER fizeram algumas visitas aos trechos
para localizar onde seriam as intervenções e graças a
Deus esse projeto está andando.
Estamos hoje com a empresa Avantec fazendo toda a
coleta do solo para fazer todo o levantamento desse
solo, a sua análise e, assim, construir o projeto que,
segundo o diretor do DER, estaria pronto até
dezembro para que no próximo ano o governador
pudesse dar início a essa grande obra.
Queremos agradecer muito aos secretários que
estiveram diretamente empenhados naquele momento
e no momento atual, o atual diretor, mais o Haupher
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Luiggi, que ficou à frente do DER por esse tempo.
Foi muito solícito, muito companheiro e agora o
doutor Eduardo, que está à frente do regional do DER
naquela região e tem mantido contatos permanentes.
No dia 23 o doutor Eduardo, juntamente com o
empresário que ganhou a licitação para fazer o
projeto e este Deputado estaremos em Santa Luzia
numa reunião com algumas lideranças para assim
olhar com mais clareza onde serão feitas as
intervenções para que esse asfalto possa corrigir esse
erro social que existiu ao longo do tempo.
Mantena, Barra de são Francisco, Mantenópolis, área
de Contestado, as pessoas não sabiam onde pertencia
a quem e as pessoas viviam ali litígio até que se
definiram as áreas geográficas, mas ficou essa
impossibilidade de uma comunicação mais efetiva.
Toda vez que dependemos, principalmente de muitas
coisas de Mantenópolis em Barra de São Francisco,
se tiver uma chuva, por menor que seja, todo o
trânsito acaba ficando interrompido. Precisamos da
saúde, da movimentação bancária em Barra de São
Francisco, o pessoal de Mantenópolis, ou seja, o
pessoal de Mantenópolis precisa da superintendência
da educação em Barra de São Francisco; o comando
da polícia é em Barra de São Francisco. No entanto,
quando chove, esses dois municípios ficam
praticamente incomunicáveis via rodoviária. Então,
esse asfalto vem corrigir esse erro social, vem
aproximar essas pessoas e vem dar um pouco mais de
segurança àqueles moradores.
O projeto sai de São José, passa por Santa
Luzia, vai até Cachoeirinha, em Barra de São
Francisco. Em Santa Luzia o trecho vai até a divisa
na direção de Mantena. Esse projeto está sendo
construído graças ao esforço que o Estado está
fazendo. Agradecemos ao governador Paulo Hartung
e a sua equipe de trabalho, mas graças também à
emenda parlamentar que colocamos, em nosso
mandato, para que esse projeto pudesse ser
viabilizado.
Mais uma vez gostaria de comunicar ao povo
de Mantenópolis essa conquista. Cheguei a dizer
algumas vezes que se não conseguisse muita coisa no
mandato, mas se conseguisse unir esses dois
municípios, aproximar essas pessoas, já teria valido a
pena ter sido eleito deputado para aproximar essas
pessoas através do asfalto que será construído, se
Deus quiser.
No mais, gostaria de, novamente, convidar
todas as pessoas, as lideranças de Alto São Francisco,
de Santa Luzia, de São José e também de
Cachoeirinha para no dia 23 de setembro, na próxima
semana, às 10h da manhã, estarmos lá com a empresa
Avantec e seu proprietário, com o superintendente do
DER e, obviamente nós nessa reunião. Convido
também o grande Senhor Deputado Luiz Durão e os
Senhores Deputados Almir Vieira, Doutor Hércules,
Luzia Toledo e Enivaldo dos Anjos, que também é
um guerreiro nas causas daquela região. Então,
convidamos todos para participarem no dia 23, às
10h, em Santa Luzia, onde faremos a apresentação
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desse anteprojeto para toda a comunidade que poderá
também esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas
que porventura acontecerem nessa trajetória.
Acredito que valeu e está valendo a pena essa grande
conquista e agora é só aguardar esses dois próximos
meses e teremos a alegria de apresentar para as
lideranças da nossa região o projeto concluído.
No mais, gostaria de agradecer e pedir a Deus que
abençoe a todos e que tenhamos uma tarde realmente
de muita graça e de muita proteção de Deus. Um
abraço e fiquem com Deus. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO PMDB) - Amém!
O Senhor Deputado Luiz Durão, está me olhando.
Terminaremos a sessão agora, não é, Senhores
Deputados Almir Vieira e Doutor Hércules?
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 14 de setembro de 2016, para
a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: votação adiada, com discussão
única encerrada, nos termos do art. 66, § 6.º, da
Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto
de Lei n.º 95/2015; discussão única nos termos do art.
66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto total
aposto aos Projetos de Lei n.os 96/2016, 118/2015,
211/2016, 66/2016 e 67/2016; votação da redação
final dos Projetos de Lei n.os 252/2016 e 139/2016;
discussão única, em regime de urgência, dos Projetos
de Resolução n.os 54/2015 e 06/2016; discussão
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º
345/2015; votação adiada, com discussão encerrada
em 2.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 03/2016; discussão, em 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; 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, se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, dos
Projetos de Lei n.os 62/2016 e 138/2016; e discussão
especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º
240/2016.
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Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às dezessete horas e vinte e
seis minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registraram presença os Senhores
Deputados Freitas, Gildevan Fernandes, Guerino
Zanon e, por estarem licenciados, os Senhores
Deputados Erick Musso, Eliana Dadalto e Marcos
Bruno.

OCTOGÉSIMA
QUINTA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVAO ORDINÁRIA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14
DE SETEMBRO DE 2016.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o
início da sessão, registram presença os
Senhores Deputados Da Vitória, Doutor
Hércules, Euclério Sampaio, Enivaldo dos
Anjos, Gildevan Fernandes, Guerino Zanon,
Hudson Leal e Sergio Majeski)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão.
(A convite do Presidente assume a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado Doutor
Hércules)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Convido o Senhor Deputado
Doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo
da Bíblia.
(O Senhor Deputado
Hércules lê João, 15:12)

Doutor

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Convido o Senhor 2.º Secretário a
proceder à leitura da ata da octogésima quarta sessão
ordinária, realizada em 13 de agosto de 2016.
(Pausa)
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votação.
Aprovada a ata como lida. (Pausa)
Registro a presença do Presidente desta Casa,
Senhor Deputado Theodorico Ferraço.
Convido o Senhor Deputado Doutor Hércules
a assumir a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
PRESIDÊNCIA
Brasília, 29 de agosto de 2016.
Senhor Presidente:
COMUNICADOS
N.os
119810/2016,
119807/2016,
119808/2016,
119809/2016,
119804/2016,
119805/2016,
119806/2016,
119801/2016,
119802/2016,
119803/2016,
119798/2016,
119799/2016,
119800/2016,
119794/2016,
119795/2016,
119796/2016,
119797/2016,
119790/2016,
119791/2016,
119792/2016,
119793/2016,
119787/2016,
119788/2016,
119789/2016,
119784/2016,
119785/2016,
119786/2016,
119779/2016,
119780/2016,
119781/2016,
119782/2016,
119783/2016,
119775/2016,
119776/2016,
119777/2016,
119778/2016,
119773/2016,
119774/2016,
119815/2016,
119814/2016,
119771/2016,
119772/2016,
119818/2016,
119819/2016,
119817/2016,
119816/2016,
119811/2016, 119812/2016, 119813/2016.
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

(Registram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto, Dary
Pagung, Nunes e Theodorico
Ferraço)

EMENDA MODIFICATIVA N.º 01/2016 AO
PROJETO DE LEI N.º 279/2016

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Em discussão a Ata. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-la, em

O Art. 2º do Projeto de Lei 279 /2016 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º - No mês de setembro
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poderão ser adotadas ações destinadas a
população através da realização de:
I - cursos de capacitação aos
profissionais da área da saúde, visando a
identificação de possíveis pacientes;
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DE LEI N.º 279/2016
Acrescenta o § 2º ao Art. 1º do Projeto de Lei
279 /2016, transformando o Parágrafo único em § 1º,
com a seguinte redação:
“ Art. 1º (...)

II - palestras em escolas, unidades de
saúde e entidades assistenciais, com a
finalidade de apresentar informações
sobre
as
causas,
sintomas
e
comportamento das pessoas com
pensamentos suicidas, e as formas de
prevenção do suicídio;
III - exposições de cartazes em espaços
públicos para alertar as pessoas sobre as
causas e formas de prevenção do
suicídio;
IV - estabelecer diretrizes para ações
integradas envolvendo a população e
órgãos públicos e instituições privadas,
visando ampliar o debate sobre o
problema sob o ponto de vista social e
educacional,
estimulando
o
desenvolvimento de ações, programas e
projetos na área de educação e
prevenção;
V - as atividades do “Setembro
Amarelo” poderão ser planejadas e
desenvolvidas em conjunto com os
órgãos
públicos
e
privados
compreendendo entre outras, palestras,
apresentações, distribuições de panfletos
ou cartilhas informativas.”
Vitória, 12 de setembro de 2016.
DOUTOR HÉRCULES
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo
aperfeiçoar e aprimorar o Artigo 2º do Projeto de Lei
279/2016, estabelecendo e ampliando as ações
necessárias para prevenção do suicídio.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Publique-se. Junte-se ao Projeto de
Lei n.º 279/2016.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
EMENDA ADITIVA N.º 01/2016 AO PROJETO

§ 1º.
O objetivo do “Setembro
Amarelo” é levar conhecimento e
informação às pessoas sobre as causa e
formas de prevenção do suicídio;
§ 2º. Sempre que possível será procedida
a iluminação em amarelo, aplicação do
símbolo da campanha ou sinalização de
forma a remeter ao tema durante todo o
mês de setembro nas edificações
públicas estaduais.”
Vitória, 12 de setembro de 2016.
DOUTOR HÉRCULES
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo chamar
a atenção da população dando maior divulgação ao
tema durante o mês de setembro.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Publique-se. Junte-se ao Projeto de
Lei n.º 279/2016.
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 283/2016
Declara de Utilidade Pública a
Associação Beneficente Santa Rita
do Município de São Gabriel da
Palha-ES.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública
da Associação Beneficente Santa Rita do município
de São Gabriel da Palha-ES.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016.
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DA VITÓRIA
EUCLÉRIO SAMPAIO
JANETE DE SA
PADRE HONÓRIO
ALMIR VIEIRA
NUNES
THEODORICO FERRAÇO

Deputados que se encontram fora do Plenário que
compareçam, pois precisamos das presenças para
podermos votar o Expediente sujeito à deliberação.

JUSTIFICATIVA

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Faltam ainda três
deputados.

A Região Noroeste tem mais de 400 mil
habitantes e grande parte desses habitantes são
atendidos pelo Hospital Santa Rita de São Gabriel da
Palha. O Hospital atende municípios como Águia
Branca, Vila Valério, São Mateus, São Domingos do
Norte e Nova Venécia.
O Hospital Santa Rita é o único credenciado
pelo SUS na cidade, possui boa infraestrutura para
atender cirurgias de média complexidade. È
responsável por mais de dois mil atendimentos
diários, entre internações, partos e cirurgias.
Atualmente o Hospital Santa Rita funciona
com 70 leitos e oferece atendimento de Pronto
Socorro, internações, realização de partos,
atendimento psiquiátrico, tratamento de álcool e
droga, cirurgias de urgência e emergência e também
cirurgias eletivas.
Sendo assim, o reconhecimento deste
hospital como de Utilidade Pública no âmbito
estadual, possibilitará a ampliação de sua atuação na
comunidade, por isso pedimos o apoio dos pares
desta Casa de Leis na aprovação deste Projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Publique-se. Após o cumprimento
do art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça e de Assistência Social, na forma do art. 276
do Regimento Interno.
Entraremos na parte do Expediente sujeito a
deliberação. Informo que no momento temos a
presença de apenas doze Senhores Deputados. Se não
tivermos a presença de mais quatro Senhores
Deputados, não teremos condições de fazer a
apreciação das matérias da segunda parte do
Expediente.
Darei trinta segundos para possibilitar o
registro de presenças.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Enquanto isso, Senhor
Presidente, estou lendo devagar e faço isso com
frequência, não por não saber ler, mas para dar tempo
para termos quorum. Inclusive, hoje teremos aqui
uma visita da doutora Telma, que falará sobre o
Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, mas se
não tivermos quorum não poderá usar o art. 112 do
Regimento Interno, que suprime o Grande
Expediente da sessão.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Solicito aos Senhores

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Faltam ainda três
deputados.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Solicito aos deputados que desçam dos gabinetes e
venham para o plenário.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Os Senhores Deputados
Euclério Sampaio e Gildevan Fernandes estão
pedindo para os deputados comparecerem para dar
quorum.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto
os demais deputados não chegam, gostaria de fazer
um registro. A nossa Mesa Diretora hoje está
inaugurando aqui na Assembleia um novo modelo de
gestão, tocado pela gerontocracia. Os nobres
deputados que, somados, dão trezentos e vinte e oito
anos. Calculamos agora.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Aconselho o Senhor Deputado
Euclério Sampaio que, se quiser responder ao Senhor
Deputado Gildevan Fernandes, olhe bem o
dicionário.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - A vantagem de V. Ex.ª fazer
esse registro é que temos oportunidade também de
registrar que muitos não poderão chegar a essa idade,
até pela falta de capacidade intelectual, falta de
capacidade física e por estarem sempre envolvidos
em problemas que transformam a vida deles em risco
permanente.
Agradeço a Deus todo dia por permitir que
nós três chegássemos a esta idade porque
contribuímos muito com o Espírito Santo, com o
Brasil e com o mundo, com a fé em nosso Senhor
Jesus Cristo. Muito obrigado a V. Ex.ª por fazer esse
registro.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Quero parabenizar,
pois é a terceira idade comandando esta Casa, com
todo respeito e carinho que tenho pelos três.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Senhor Presidente, pela
ordem! Não queria chegar, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, ao cúmulo de dizer que burrice
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mata também e mata mais cedo. Não temos culpa de
termos estudado mais. Agora, é preciso também que
some os votos e não só a nossa idade. Some nossos
votos. Aqui estão o segundo e o terceiro mais
votados. Então, alguma coisa boa nós
fizemos durante esse trajeto da nossa vida. Aquele
que quiser atirar a primeira pedra que atire, mas
vamos somar os votos meus com os dos Senhores
Deputados Theodorico Ferraço e Enivaldo dos Anjos.
Coloquem outros também.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Nós três estamos muito
satisfeitos...

Falta só mais um.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Se atirarem a primeira pedra
acertarão sua careca, que está mais visível.

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor
Presidente, pela ordem! Parabenizo o Senhor
Deputado Guerino Zanon...

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Com certeza. Aproveito
para agradecer ao povo de Vila Velha, minha querida
terra canela-verde. Nasci em Cachoeiro, mas Vila
Velha me adotou. Só em Vila Velha tive trinta e seis
mil seiscentos e tantos votos. Só em Vila Velha.
Então, quero deixar isso registrado porque o povo de
Vila Velha me conhece e sabe que eu não paro de
andar...

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Está chegando mais um. A
Eliane falou que está chegando mais um.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Ou ainda não conseguiu
conhecer até hoje.

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Com certeza, se for de interesse das comunidades.

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Conhece muito bem.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Não há quorum.
Prosseguiremos com a sessão. Já esperamos demais.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Acho que seria
interessante esperarmos um pouquinho mais. Saí de
Linhares hoje, às 5h, atendendo ao apelo do Senhor
Deputado Euclério Sampaio para votar os
requerimentos de urgência.
(Registram presença os Senhores
Deputados Edson Magalhães e Luiz
Durão)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Faltam só dois, Senhor Presidente.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Faça mais um convite, Senhor Presidente, aos
deputados que estão se dirigindo ainda para cá.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Chegou mais um deputado,
Senhor Presidente.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) -

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Mais um, olha! Não demorará e teremos quorum para
a votação.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Felicito V. Ex.ª, Senhor
Deputado Guerino Zanon, que embora tenha alguns
outros compromissos na sua terra, saiu de madrugada
para comparecer aqui e mostrar que está pronto a dar
seu voto e a sessão continuar.
Lembramos que...

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - O Senhor
Deputado Guerino Zanon saiu de Linhares de
madrugada para votar o requerimento de urgência e
ficará até a Ordem do Dia para votar os projetos
importantes do Governo do Estado.

(Registra
presença
o
Deputado Padre Honório)

Senhor

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Acho que o Senhor
Deputado Dary Pagung deveria ficar não só para
votar os projetos de interesse do Estado, do governo,
mas sim de interesse da população como fez o Senhor
Deputado Guerino Zanon.
Já fui bem claro: Enquanto não votarmos esse
requerimento de urgência para sim ou para não, não
fico para votar projeto nenhum. Já tomei essa decisão
e acabou, Senhor Deputado Dary Pagung. V. Ex.ª
faça suas maldades com quem quiser, mas minha
posição é essa e acabou.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado
Euclério Sampaio falando de interesses, quero aqui
me referir a uma proposta que tive conhecimento em
Linhares de que a Secretaria de Estado de Educação
quer transformar o Emir Macedo em Escola Viva.
Pediria para não fazer isso sem antes discutir o
projeto com a nossa comunidade estudantil e com os
nossos professores daquela escola. É uma escola
tradicional, que abriga alunos de todos os bairros,
alunos que trabalham, escola central. O projeto da
Escola Viva é um belo projeto? É. Mas nos temos
condições de construir um espaço próprio para fazêla funcionar e deixa o Emir Macedo nas condições
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que está, pois atende já há mais de cinquenta anos aos
linharenses e muito bem, não é isso Senhores
Deputados Luiz Durão e Sergio Majeski?
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Senhor Presidente, pela ordem! Parabéns, Senhor
Deputado Guerino Zanon, por essa observação e por
esse pedido. É o que penso também. Ali, como em
outros municípios, há condições de fazer outros
espaços e precisa ser discutido com a comunidade
escolar, é ela que tem que definir em primeiro plano;
parabéns por essa colocação, muito importante isso.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto)
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Muito obrigado, professor Sergio.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.º 86/2016, do Deputado Euclério
Sampaio, Líder do PDT, ao Projeto de Lei nº
250/2016, de sua autoria, que dispõe sobre a
obrigação da instalação de grades ou telas de
contenção/proteção em toda extensão da ponte
deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte).
Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de
agosto de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Parte do Expediente sujeito a
deliberação. Informo aos Senhores Deputados que há
quorum.
Em votação o requerimento de urgência n.º
86/2016.
A votação foi adiada na sessão anterior.
Informo que a votação será nominal, conforme
requerimento verbal do Senhor Deputado Gildevan
Fernandes, aprovado em plenário, e que será
realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
ao requerimento votarão SIM; os que forem
contrários votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se ao registro dos votos)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! O Líder do Governo
já está pedindo aos Senhores Deputados para não
votarem, para não dar quorum, e não votam esse, essa
Casa vai ficar envergonhada hoje, porque o Grande
Expediente de hoje é justamente sobre suicídio,
Senhor Presidente. É chato para o governo do Estado.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Euclério
Sampaio, espere um pouquinho, ainda não se
concluiu a votação.
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Só estou dizendo, porque estou as manobras no
Plenário, que são legítimas, mas ficará constrangedor
para o Governo do Estado ele ser a favor do suicídio,
contra a vida.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! O ex-líder do PMDB
pede o voto SIM.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! O líder do PDT pede
o voto SIM.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO (PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! O líder do
PEN pede o voto SIM também para a bancada.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Já tem maioria para o SIM,
mas precisa de ter dezesseis votos no total.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Alguns Deputados
estão se recusando a votar, inclusive, do PDT, o que é
lamentável. Não são favoráveis à vida.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Vamos encerrar a votação.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Acho que temos
tempo ainda, me desculpa. O líder do Governo vai
votar ainda, voto SIM.
(Registram presença os Senhores
Deputados Gilsinho Lopes, Marcelo
Santos e Sandro Locutor)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Falta o voto do
Senhor Deputado Dary Pagung, de Baixo Guandu, do
Senhor Deputado Luiz Durão, de Linhares e do
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, de Pinheiros.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Guerino, se
ele votar NÃO, também resolve.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O
Senhor Deputado Luiz Durão é do PDT, o Senhor
Deputado Euclério conversa lá.
(Registra presença a
Deputada Janete de Sá)

Senhora

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Está chegando o Deputado Sandro Locutor também,
que pode votar SIM ou NÃO.
Senhor Deputado Sandro Locutor, é o
requerimento de urgência de proteção da ponte.
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Proteção da vida, não é da
ponte não.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - É
para salvar vidas, Senhor Presidente, e é lamentável
que o Governo seja contra salvar vidas, as pessoas já
morrem por falta de saúde no Estado, a saúde é
precária, não se combate a causa, Senhores
Deputados Hudson Leal e Doutor Hércules, e não se
quer tentar evitar que eles cometam suicídio. No
Setembro Amarelo, o Governo é a favor da morte.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor
Deputado Sandro Locutor registra sua presença,
quero fazer um apelo aqui. O Deputado Gilsinho
também está chegando.
Só queria lembrar que vamos receber aqui a
doutora Telma hoje, representando o Conselho
Federal de Medicina, representando o Conselho
Estadual de Medicina, representando a Sociedade
Brasileira de Psiquiatria, que vem falar sobre a
prevenção ao suicídio e estamos vendo que não vai
ter quorum para ela falar. É lamentável mais uma vez
ficarmos aqui implorando aos colegas a cumprir o
dever deles. Tinha que cortar ponto mesmo. Essa
história de justificativa tem que acabar. O deputado
só pode faltar se estiver com atestado médico ou
então com uma missão especial oficial determinada
pela Mesa. Tem que acabar com esse negócio de
justificar falta, porque senão continuará esse negócio,
desmoralizando o Poder. Isso é muito ruim para
nossa Casa.
(Registram presença os Senhores
Deputados Cacau Lorenzoni e Luzia
Toledo)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Lembro-lhes de que tem o
item 6, necessário para a sua votação, para o
atendimento a duas taquígrafas que ficaram fora e
precisamos dar os direitos que foram reconhecidos.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Peço aos Senhores Deputados Marcelo Santos e Luiz
Durão para votarem, mesmo que votem NÃO. Esse é
um projeto a favor da vida, Senhor Deputado
Marcelo Santos. Faltam dois votos.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Contrário ou favorável.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Contrário ou favorável.
Senhor Deputado Luiz Durão, o PDT faz um
apelo a V. Ex.ª para votar SIM ou NÃO.
Senhor Deputado Dary Pagung, que está aqui
fora, de Baixo Guandu. Vou tomar mais um
tempinho, que vai chegar mais um deputado, Senhor
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Presidente.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor
Presidente, pela ordem! Dá tristeza vermos um
deputado, como nosso amigo querido, Senhor
Deputado Dary Pagung, estar presente. É só ter a
hombridade de vir e votar NÃO, mas que esteja
presente e não seja orientado para que estejamos
perdendo mais vidas todos os dias.
Anteontem foi falado pelo líder do Governo,
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, que era
hipocrisia. Estou olhando para V. Ex.ª, não estou
falando por trás; sei que V. Ex.ª está presente e, por
isso, estou falando na presença de V. Ex.ª. Então,
ficamos tristes, por quê? Porque tem o parecer da
Procuradoria pela constitucionalidade, apresentado
pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio. E então
muda a Comissão de Justiça e o líder do Governo,
que é vice-presidente da Comissão, em todos os
projetos que têm conflito com o Governo, vota
contra, pela inconstitucionalidade, pede parecer pela
inconstitucionalidade. E sabemos disso. Não
podemos ter essa ação em Plenário. É um projeto
importante, vamos discutir, o Parlamento é para isso.
Meu Presidente, é para que discutamos, é para que
tenhamos o direito de parlar.
Quero, mais uma vez, falar no nome do
Senhor Deputado Dary Pagung, que é presidente da
Comissão de Finanças. E S. Ex.ª, lá atrás, votou SIM
na Comissão de Defesa da Cidadania, votou na
Comissão de Finanças SIM e, infelizmente, hoje,
vem e diz que não vai votar e está ali. Senhor
Deputado Dary Pagung, já completou o número, só
falta V. Ex.ª. Já deu o número, mas se V. Ex.ª quiser
se juntar a nós, agradecemos. Venha votar SIM ou
NÃO, Senhor Deputado Dary Pagung.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Deputado Dary Pagung, Senhora Deputada
Luzia Toledo, o projeto é a favor da vida, gente! Mas
já votaram dezesseis, Senhor Presidente. Agradeço à
Senhora Deputada Janete de Sá, que chegou e votou.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Antes de proclamar o
resultado, que é de aprovação, porque já votaram
dezesseis, lembro-lhes de que ontem o Senhor
Deputado Gildevan Fernandes apresentou uma ideia
que devemos levar ao governador, para não ficar
sujeito ainda à votação, a veto, porque a ideia é muito
boa, que é de proteção à vida, para que o governador
provoque um aditivo ao contrato e se estabeleça, uma
vez que a ideia do Senhor Deputado Euclério
Sampaio é muito importante para a vida.
Vou proclamar o resultado.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não votaram os Senhores
Deputados Cacau Lorenzoni, Da Vitória,
Dary Pagung, Gildevan Fernandes, Luiz
Durão e Luzia Toledo)
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(Votam SIM os Senhores Deputados Amaro
Neto, Doutor Hércules, Doutor Rafael
Favatto, Edson Magalhães, Enivaldo dos
Anjos, Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes,
Guerino Zanon, Hudson Leal, Janete de Sá,
Marcelo Santos, Nunes, Padre Honório,
Sandro Locutor e Sergio Majeski)

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 088/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Votaram SIM quinze
Senhores Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Está aprovado o regime de urgência.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.º 089/2016, do Deputado Gilsinho
Lopes e outros, ao Projeto de Resolução nº 24/2016,
de autoria da Mesa Diretora, que altera o inciso II do
artigo 2º da Resolução nº 1805, de 23.10.1995, que
dispõe sobre forma de concessão e o valor do valealimentação a servidor cedido de outro Poder. Lido
na 80.ª Sessão Ordinária, realizada dia 31 de
agosto de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Faremos primeiro a leitura da
resolução e, em seguida, V. Ex.as falarão.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Continua a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.º 087/2016, da Mesa Diretora, ao
Projeto de Resolução nº 026/2016, de sua autoria,
que insere o § 3.º no artigo 1º da Resolução nº 4.417,
de 13 de julho de 2016, que dispõe sobre progressão
especial para o servidor titular do cargo de
provimento efetivo de Taquígrafo Parlamentar
habilitado no concurso público regido pelo Edital n.º
01/2006. Lido na 79.ª Sessão Ordinária, realizada
dia 30 de agosto de 2016, e adiada a votação por
falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 087/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.º 088/2016, do Deputado Doutor
Hércules e outros, ao Projeto de Lei n.º 379/2015, de
sua autoria, que dispõe sobre a permanência de
veterinário em local de exibição ou exposição de
animais de pequeno ou grande porte no âmbito do
Estado, e dá outras providências. Lido na 80.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 31 de agosto de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 089/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.º 091/2016, do Deputado Marcos
Bruno, Líder da REDE, ao Projeto de Lei nº
221/2015, de sua autoria, que proíbe o abandono de
animais domésticos ou domesticados em logradouros
públicos ou áreas particulares e dá outras
providências. Lido na 80.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 091/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.º 092/2016, da Deputada Janete de Sá,
Líder do PMN, ao Projeto de Resolução nº 018/2016,
de sua autoria, que altera o artigo 112 do Regimento
Interno, dispondo sobre a adoção do processo
nominal nas votações referentes à destinação da fase
do Grande Expediente. Lido na 80.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 31 de agosto de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 092/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
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permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n.º 128/2016, do Deputado Gilsinho Lopes, de
retirada do Projeto de Lei nº 008/2015, de sua
autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
mercados, hipermercados, supermercados e afins que
vendam bebidas alcoólicas a destinarem recinto
anexo, na forma que menciona. Lido na 78.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
n.º 128/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n.º 129/2016, do Deputado Doutor Hércules, com
base no artigo 112 do Regimento Interno, de
destinação do Grande Expediente da sessão ordinária
do dia 14 de setembro de 2016, para fala da Drª
Telma Freitas Pimenta, para explanar sobre a
Campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao
Suicídio. Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada
dia 29 de agosto de 2016, e adiada a votação por
falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
n.º 129/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n.º 135/2016, da Deputada Luzia Toledo, de
destinação do Grande Expediente, com base no artigo
112 do Regimento Interno, da sessão ordinária do
dia 21 de setembro de 2016, para fala do
Subsecretário de Estado da Cultura José Roberto
Santos Neves, onde irá discorrer sobre os editais do
Fundo Estadual de Cultura. Lido na 82.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 06 de setembro de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
n.º 135/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
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Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n.º 90/2016, da Mesa Diretora, de transferência da
Sessão Solene, em comemoração aos 110 Anos de
Fundação da CODESA - Companhia Docas do
Espírito Santo, que seria realizada às 19 horas, do
dia 30 de agosto, para às 19 horas do dia 19 de
outubro do corrente ano. Lido na 79.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 30 de agosto de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
n.º 090/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n.º 91/2016, da Mesa Diretora, de transferência da
Sessão Solene, em homenagem aos “40 Anos da TV
Gazeta”, que seria realizada às 19 horas, do dia 1º de
setembro, para às 19 horas do dia 20 de setembro do
corrente ano. Lido na 81.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 05 de setembro de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento
n.º 091/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 92/2016
Senhor Presidente:
DOUTOR
HÉRCULES,
Deputado
Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais,
requer a Vossa Excelência o agendamento da
SESSÃO ESPECIAL, para promoção de debates e
palestras sobre “POLÍTICAS PÚBLICAS DE
PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, que seria realizada no
dia 03 de outubro, segunda-feira, às 19h, no Plenário
Dirceu Cardoso da ALES.
Sala das Sessões, 04 de janeiro de 2016.
DOUTOR HÉRCULES
Deputado Estadual

Vitória-ES, quarta-feira, 21 de setembro de 2016
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
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homenagem ao ‘’DIA DO MÉDICO’’, que seria
realizada no dia 17 de outubro, segunda-feira, às 19h,
no Plenário Dirceu Cardoso da ALES.
Sala das Sessões, 04 de janeiro de 2016.

REQUERIMENTO N.º 93/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário,
realização de SESSÃO ESPECIAL, para debater a
importância da agroecologia e da produção orgânica
no Espírito Santo a realizar-se no dia, 05 (cinco) de
outubro às 14:00 horas.
Palácio Domingos Martins, 15 de junho de

DOUTOR HÉRCULES
Deputado Estadual
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação os Requerimentos
n.ºs 092/2016, 093/2016, 094/2016 e 095/2016.
Os Senhores Deputados que os aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovados.
Continua a leitura do Expediente.

2016.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
PADRE HONÓRIO
Deputado Estadual
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
REQUERIMENTO N.º 96/2016

REQUERIMENTO N.º 94/2016

Senhor Presidente:

Senhor Presidente:

A Deputada infra-assinada, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais requer a
Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a
realização de SESSÃO SOLENE, a realizar-se no
Plenário Dirceu Cardoso no dia 18 de Outubro de
2016, às 19hrs em HOMENAGEM A INDÚSTRIA
DE CONFECÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO.

Conforme previsto na resolução nº. 3125, de
21 de dezembro de 2011 e na Resolução nº3191, de
14 de junho de 2012, a Comissão de Educação requer
a realização de Sessão Solene em homenagem ao
“Dia do Professor”, no dia 13 de outubro de 2016, às
19 horas, oportunidade em que, conforme disposto
nas Resoluções citadas, será entregue a Medalha
“Professor Paulo Reglus Neves Freire”, destinada a
agraciar educadores das escolas públicas e privadas
do Estado do Espírito Santo.
Palácio Domingos Martins, 04 de janeiro de

Palácio Domingos Martins, 03 de maio de
2016.
RAQUEL LESSA
Deputada Estadual - SD

2016.
LUZIA TOLEDO
Presidente da Comissão de Educação
BRUNO LAMAS
Vice Presidente da Comissão
MARCOS BRUNO
RAQUEL LESSA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 95/2016
Senhor Presidente:
DOUTOR
HÉRCULES,
Deputado
Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais,
requer a que seja agendada a SESSÃO SOLENE, em

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA MESA DIRETORA
REQUERIMENTO N.º 97/2016
Senhor Presidente:
A Mesa Diretora, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 20 de
Outubro de 2016, às 19 horas, com o objetivo de
homenagear os Empresários do Ramo do Granito. A
relação contendo os nomes dos homenageados será
encaminhada posteriormente.
Palácio Domingos Martins, 22 de fevereiro
de 2016.
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THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário

Vitória-ES, quarta-feira, 21 de setembro de 2016
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 100/2016
Senhor Presidente:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 98/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após
ouvido o Plenário, de acordo com o art. 159 e incisos
do Regimento Interno, solicita agendamento de
Sessão Especial para Debater as Condições dos
Policiais Civis Aposentados para o dia 24 de outubro
do corrente ano, às 19:00h, no Plenário Dirceu
Cardoso.

O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia, 26 de
OUTUBRO DE 2016, às 19 horas, em homenagem
aos servidores ativos e inativos com destaque na
prestação de relevantes serviços à Assembleia
Legislativa, através da Comenda “José Maria
Pimenta” instituída pela resolução n.º 4.110, de 15 de
setembro de 2015.
Palácio Domingos Martins, 18 de janeiro de
2016.
ENIVALDO DOS ANJOS
Deputado Estadual - PSD

Sala das Sessões, 08 de março de 2016.
EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 99/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo-assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, e no que dispõe o Art. 165,
inciso IV, do Regimento Interno, requer mui
respeitosamente, a V. Ex.ª que seja submetido ao
Plenário desta Casa de Leis, pedido de Sessão Solene
em comemoração ao dia do DENTISTA que será dia
25 de outubro de 2016, às 19h, no Plenário “ Dirceu
Cardoso”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 101/2016
Senhor Presidente:
DOUTOR
HÉRCULES,
Deputado
Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais,
requer a Vossa Excelência que seja cancela a
SESSÃO ESPECIAL, para promoção de debates e
palestras sobre ‘’AÇÕES DE PREVENÇÃO AOS
CRIMES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO’’, que
seria realizada no dia 14 de setembro, às 19h, no
Plenário Dirceu Cardoso da ALES.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016.
DOUTOR HÉRCULES
Deputado Estadual

Sala das Sessões, 04 de janeiro de 2016.
CACAU LORENZONI
Deputado Estadual - PP
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação os Requerimentos
n.ºs 096/2016, 097/2016, 098/2016 e 099/2016.
Os Senhores Deputados que os aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovados.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação os Requerimentos
n.os 100/2016 e 101/2016.
Os Senhores Deputados que os aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovados.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor
Presidente, pela ordem! Invocando o espírito
democrático de V. Ex.ª, peço que prorrogue um
pouco o prazo porque quero justificar o voto e o
Senhor Deputado Euclério Sampaio também. Caso
contrário, não termos tempo suficiente.
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Os Senhores Deputados que
aprovam a sugestão do Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Fica prorrogado por mais dez minutos.

realização de eventos, de fazer constar cláusula na
avença que obrigue o beneficiário a informar sobre o
patrocínio com recursos públicos, determinando a
publicidade dos custos e dá outras providências.
Publicado integralmente no DPL do dia 24 de
agosto de 2016.

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor
Deputado Gilsinho Lopes se dirige à tribuna,
reafirmo o convite para sábado, às 8h30, saindo da
Praça 22 de Agosto, uma caminhada pelas ruas de
Linhares promovida pela CVV - Comissão de
Valorização da Vida.
Hoje, teremos a oportunidade de ouvir a
doutora Telma Freitas Pimenta, convocada pelo
nosso querido Senhor Deputado Doutor Hércules,
para fortalecermos ainda mais a campanha Setembro
Amarelo. Obrigado, Senhor Deputado Doutor
Hércules, por essa iniciativa.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Parecer n.º
335/2016, da Comissão de Justiça, pela rejeição do
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º
187/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Continua a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o
347/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção
do despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.o
149/2016, de autoria do Deputado Marcos Bruno,
que inclui os professores da rede pública e privada do
Estado no grupo de risco para percepção prioritária
de imunização em campanhas de vacinação contra
endemias e epidemias. Publicado integralmente no
DPL do dia 24 de agosto de 2016.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Parecer n.º
347/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção
do despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º
149/2016.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Arquive-se
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Contra meu voto.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Continua a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o
335/2016, da Comissão de Justiça, pela rejeição do
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.o
187/2016, de autoria do Deputado Pr. Marcos
Mansur, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
Estado, quando da celebração de contratos ou
convênios com qualquer instituição pública ou
privada, objetivando a apresentação de atrações e a

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o
334/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção
do despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.o
193/2016, de autoria da Deputada Luzia Toledo, que
acrescenta o § 2º ao art. 3º da Lei nº 8.784, de 21 de
dezembro de 2007, para dispor sobre a reserva de
recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse
Social - FEHAB para mulheres vítimas de violência
doméstica. Publicado integralmente no DPL do dia
24 de agosto de 2016.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em votação o Parecer n.º
334/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção
do despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º
193/2016.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º
863/2016, do Deputado Doutor Hércules, ao
Presidente da Assembleia Legislativa, para Instalar
na Sede da Assembleia Legislativa equipamentos
para captação de Energia Fotovoltaica. Lida na 75.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 864/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para aquisição de
um pilador de café e assinatura convênio com a
Associação dos Agricultores Familiares das
Comunidades Vargem Alegre e Botica-AFAVAB,
localizada no município de Mimoso do Sul. Lida na
75.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto
de 2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 865/2016, do Deputado Pr.
Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para
pavimentação, do trecho em São Manoel do Frade,
Km 400, Itapecoá / Itapemirim - ES. Lida na 78.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 29 de agosto de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 866/2016, do Deputado Pr.
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Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para
instalação de um CRE - Centro Regional de
Especialidade Médicas, na região do Caparaó. Lida
na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de
agosto de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
Indicação n.º 867/2016, do Deputado Padre
Honório, ao Governador do Estado, para construção
de um espaço para instalação da Biblioteca
Comunitária do Projeto de Pensar, Falar, Ler e
Escrever no município de Anchieta/ES. Lida na 78.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 29 de agosto de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 868/2016, do Deputado Pr.
Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para
ampliação da CEASA SUL, unidade de entreposto de
grande importância para a economia do município de
Cachoeiro de Itapemirim. Lida na 78.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 869/2016, do Deputado Nunes,
ao Governador do Estado, para inserir nos editais de
concursos públicos na área de saúde a profissão de
biomédico. Lida na 80.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
Indicação n.º 870/2016, do Deputado Padre
Honório, ao Governador do Estado, para construção
de um alambrado, instalação de grama sintética e
iluminação, e construção de um vestiário no campo
soçaite da Comunidade do Assentamento Celestina,
no município de Nova Venécia/ES. Lida na 80.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 31 de agosto de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 871/2016, do Deputado Padre
Honório, ao Governador do Estado, para aquisição de
uma
ambulância
para
o
município
de
Mantenópolis/ES. Lida na 80.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
Indicação n.º 872/2016, do Deputado Hudson
Leal, ao Governador do Estado, para implantação de
torres de telefonia e internet 3G na comunidade de
Jaqueira, situada a 14 Km da sede do município de
Presidente Kennedy. Lida na 81.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 05 de setembro de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
Indicação n.º 873/2016, da Deputada Raquel
Lessa, ao Governador do Estado, para obras de
infraestrutura urbana em loteamento de interesse
social, com 500 lotes, no Bairro Santa Terezinha,
Município de São Gabriel da Palha-ES. Lida na 81.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 05 de setembro de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
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Indicação n.º 874/2016, da Deputada Raquel
Lessa, ao Governador do Estado, para obras de
infraestrutura urbana no loteamento Juvelino Souza
Valentim, com 380 lotes, na sede no Município de
São Gabriel da Palha-ES. Lida na 81.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 05 de setembro de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 875/2016, da Deputada Raquel
Lessa, ao Governador do Estado, para obras de
infraestrutura urbana no loteamento 140 lotes, no
Distrito de Vila Fartura, Município de São Gabriel da
Palha-ES. Lida na 81.ª Sessão Ordinária, realizada
dia 05 de setembro de 2016, e adiada a votação
por falta de quorum.
Indicação n.º 876/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para instalação de
torre para transmissão de sinal de telefonia móvel
rural, internet 3G, na comunidade de São Jose do
Meriti, localizado no município de Ibatiba. Lida na
81.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de
setembro de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
Indicação n.º 877/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para instalação de
uma torre repetidora de sinal para telefonia móvel e
Internet 3G, nas comunidades de Perdido, Cambraia e
Perobas, localizadas no município de Ibatiba. Lida
na 81.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de
setembro de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
Indicação n.º 878/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para instalação de
uma torre repetidora de sinal para telefonia móvel e
Internet 3G, na comunidade de Santa Maria,
localizada no município de Ibatiba. Lida na 81.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 05 de setembro de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 879/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para instituir nas
escolas de ensino médio o ensino de noções básicas
da Lei Maria da Penha. Lida na 81.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 05 de setembro de 2016, e
adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 880/2016, do Deputado Sandro
Locutor, ao Governador do Estado, para construção
de quadra poliesportiva e pista de skates sob o
viaduto da Rodovia Leste Oeste, no trecho do bairro
Rio Marinho, no município de Vila Velha. Lida na
82.ª Sessão Ordinária, realizada dia 06 de
setembro de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
Indicação n.º 881/2016, do Deputado Sandro
Locutor, ao Governador do Estado, para construção
de quadra poliesportiva e pista de skates sob o
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viaduto da Rodovia Leste Oeste, no trevo do bairro
Bela Vista, no município de Cariacica. Lida na 82.ª
Sessão Ordinária, realizada dia 06 de setembro de
2016, e adiada a votação por falta de quorum.
Indicação n.º 882/2016, do Deputado Sandro
Locutor, ao Governador do Estado, para implantação
de uma nova linha de ônibus direta entre o Bairro de
Jardim Botânico e o Terminal de Campo Grande.
Lida na 82.ª Sessão Ordinária, realizada dia 06 de
setembro de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
Indicação n.º 883/2016, da Deputada Raquel
Lessa, ao Governador do Estado, para instalação de
uma fábrica café solúvel no município de São Gabriel
da Palha - ES. Lida na 82.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 06 de setembro de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
Indicação n.º 884/2016, do Deputado Doutor
Hércules, ao Governador do Estado, para constituição
do Consórcio Espírito Santo Saúde com vistas à
otimização dos recursos da assistência farmacêutica
básica. Lida na 82.ª Sessão Ordinária, realizada
dia 06 de setembro de 2016, e adiada a votação
por falta de quorum.
Indicação n.º 885/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para instalação de
uma Torre de Telefonia Móvel e Internet 3G nas
comunidades de Serra dos Pregos, Rio Nove, Valão
de São Pedro e Itabocas, localizadas no município de
Santa Teresa. Lida na 82.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 06 de setembro de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
Indicação n.º 886/2016, da Deputada Luzia
Toledo, ao Governador do Estado, para implantar a
Prática de Bandas e Fanfarras na Rede de Ensino
Público do Estado. Lida na 82.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 06 de setembro de 2016, e adiada a
votação por falta de quorum.
Indicação n.º 887/2016, do Deputado Dary
Pagung, ao Governador do Estado, para revestimento
asfáltico da estrada vicinal que liga a Vila Pontões à
ES-165, na localidade do Povoado de São Luiz de
Boa Sorte, no Município de Afonso Claudio/ES.
Lida na 82.ª Sessão Ordinária, realizada dia 06 de
setembro de 2016, e adiada a votação por falta de
quorum.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
INDICAÇÃO N.º 888/2016
Senhor Presidente:
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
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uso de suas atribuições regimentais contidas nos
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700,
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.
Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte
INDICAÇÃO
A Deputada signatária vem, respeitosamente,
reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado
determine à Secretaria de Estado dos Transportes e
Obras Públicas -SETOP, através doo Departamento
de Estrada e Rodagem-DER, elabore projeto da
Estrada Santa Teresa X Santa Maria de Jetibá, via
comunidades de São Sebastião do Recreio, Santa
Luzia, Rio Claro, Rio Novo e Valão de São Pedro,
com aproximadamente 25 km de extensão.
Senhor Governador:
A indicação que ora apresentamos é uma
reivindicação dos moradores, lideres religiosos,
empresários, presidentes de associações, estudantes e
produtores rurais, que utilizam a estrada que liga
Santa Teresa x Santa Maria de Jetibá, passando pelas
comunidades de São Sebastião do Recreio, Santa
Luzia, Rio Claro, Rio Novo e Valão de São Pedro.
O projeto da estrada acima citada
compreende aproximadamente 25 quilômetros, tratase de uma reinvindicação justa da comunidade, em
face dos seguintes motivos:
- O município de Santa Maria de Jetibá
possui uma produção significativa de
frango e ovos, tornando um dos maiores
produtores avícola do Brasil, com um
plantel de 96 mil frangos de 45 dias,
abatendo em média 50 mil frangos mês,
sendo que toda a produção é
transportada pela referida estrada.
- O município de Santa Teresa tem
apresentado significativo crescimento
sócio econômico não só na produção de
café, flores e de hortifrúti, mas vem se
destacando como importante polo
turístico e de produtor de uvas, sendo
utilizada a referida estrada para o
escoamento
das
produções
dos
produtores rurais.
- Devido à safra da produção de chuchu,
atualmente estão sendo transportados 10
mil caixas semanalmente pela estrada
acima citada.
- Na referida estrada trafega uma linha
de ônibus regular que liga Santa Teresa
a Santa Maria de Jetibá, assim como
uma linha que atende 236 estudantes das
localidades de Alto Recreio, Santa
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Luzia, Rio Claro e Rio Novo e Valão de
São Pedro.
- Os produtores de flores utilizam o
percurso acima citado para o
escoamento
de
suas
produções,
destinada ao mercado de Vitória, Vila
Velha, Aracruz, Serra e Cariacica.
- A região de abrangência da estrada
produz uma média de 200 mil sacas de
café anual, cujo transporte da produção é
realizado através da estrada ora referida.
- São 5.000 pequenos proprietários
rurais que residem próximos à estrada e
utilizam para o escoamento de suas
produções.
- No local existe um expressivo plantio
de eucalipto feito em parceria com a
Fibria através do fomento e outros de
particulares, cujo escoamento também é
feito pela referida estrada.
A região vem apresentando um forte
crescimento para a indústria do turismo por preservar
o meio ambiente e a origem dos habitantes, tanto em
Santa Teresa como em Santa Maria de Jetibá, os
habitantes da região em maioria são de origem
Pomerana e Italiana, atraindo muitos turistas em face
dos constantes eventos que realizam com as
características de sua formação cultural.
Após o encaminhamento da indicação a
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Públicas -SETOP, através do Departamento de
Estrada e Rodagem-DER, gostaríamos da
manifestação quanto à nossa indicação.
Pelo exposto, vem à presença de Vossa
Excelência solicitar apoio no sentido de atender a
reivindicação dos moradores, lideres religiosos,
empresários, presidentes de associações, estudantes e
produtores rurais, desta deputada, do ex-prefeito
Gilson Amaro, contida nesta Indicação.
Vitória, 05 de setembro de 2016.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PMDB
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
INDICAÇÃO N.º 889/2016
Senhor Presidente:
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
uso de suas atribuições regimentais contidas nos
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700,
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de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.
Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte
INDICAÇÃO
A Deputada signatária vem, respeitosamente,
reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado determine
à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Públicas -SETOP, através doo Departamento de
Estrada e Rodagem-DER, viabilize a drenagem e
pavimentação da Estrada Santa Teresa X Santa Maria
de Jetibá, via comunidades de São Sebastião do
Recreio, Santa Luzia, Rio Claro, Rio Novo e Valão
de São Pedro, com aproximadamente 25 km de
extensão.
Senhor Governador:
A indicação que ora apresentamos é uma
reivindicação dos moradores, lideres religiosos,
empresários, presidentes de associações, estudantes e
produtores rurais, que utilizam a estrada que liga
Santa Teresa x Santa Maria de Jetibá, passando pelas
comunidades de São Sebastião do Recreio, Santa
Luzia, Rio Claro, Rio Novo e Valão de São Pedro.
A drenagem e pavimentação da estrada acima
citada
compreendem
aproximadamente
25
quilômetros, tratar-se de uma reinvindicação justa da
comunidade, em face dos seguintes motivos:
- O município de Santa Maria de Jetibá
possui uma produção significativa de
frango e ovos, tornando um dos maiores
produtores avícola do Brasil, com um
plantel de 96 mil frangos de 45 dias,
abatendo em média 50 mil frangos mês,
sendo que toda a produção é
transportada pela referida estrada.
- O município de Santa Teresa tem
apresentado significativo crescimento
sócio econômico não só na produção de
café, flores e de hortifrúti, mas vem se
destacando como importante polo
turístico e de produtor de uvas, sendo
utilizada a referida estrada para o
escoamento
das
produções
dos
produtores rurais.
- Devido à safra da produção de chuchu,
atualmente estão sendo transportados 10
mil caixas semanalmente pela estrada
acima citada.
- Na referida estrada trafega uma linha
de ônibus regular que liga Santa Teresa
a Santa Maria de Jetibá, assim como
uma linha que atende 236 estudantes das
localidades de Alto Recreio, Santa
Luzia, Rio Claro e Rio Novo e Valão de
São Pedro.
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- Os produtores de flores utilizam o
percurso acima citado para o
escoamento
de
suas
produções,
destinada ao mercado de Vitória, Vila
Velha, Aracruz, Serra e Cariacica.
- A região de abrangência da estrada
produz uma média de 200 mil sacas de
café anual, cujo transporte da produção é
realizado através da estrada ora referida.
- São 5.000 pequenos proprietários
rurais que residem próximos à estrada e
utilizam para o escoamento de suas
produções.
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Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação do trecho existente
entre Jurama X Córrego Paraisópolis
- Vila Valério-ES, numa extensão de
06 quilômetros, dentro do Programa
“Caminhos do Campo”.
Palácio Domingos Martins, 02 de setembro
de 2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual/PDT
JUSTIFICATIVA

- No local existe um expressivo plantio
de eucalipto feito em parceria com a
Fibria através do fomento e outros de
particulares, cujo escoamento também é
feito pela referida estrada.
A região vem apresentando um forte
crescimento para a indústria do turismo por preservar
o meio ambiente e a origem dos habitantes, tanto em
Santa Teresa como em Santa Maria de Jetibá, os
habitantes da região em maioria são de origem
Pomerana e Italiana, atraindo muitos turistas em face
dos constantes eventos que realizam com as
características de sua formação cultural.
Após o encaminhamento da indicação a
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Públicas -SETOP, através do Departamento de
Estrada e Rodagem-DER, gostaríamos da
manifestação quanto à nossa indicação.
Pelo exposto, vem à presença de Vossa
Excelência solicitar apoio no sentido de atender a
reivindicação dos moradores, lideres religiosos,
empresários, presidentes de associações, estudantes e
produtores rurais, desta deputada, do ex-prefeito
Gilson Amaro, contida nesta Indicação.
Vitória, 05 de setembro de 2016.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual - PMDB
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

A presente proposição objetiva atender aos
anseios das populações residentes no distritos de
Jurama e Córrego Paraisópolis - Vila Valério-ES, no
que se refere principalmente ao escoamento da
produção de café, fruticultura e pecuária, além de
produtos hortifrutigranjeiros.
As regiões sobrevivem basicamente da
agricultura familiar e todos sabemos de sua
importância para o desenvolvimento do Espírito
Santo.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 891/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação do trecho seguindo de
Rio Bananal x Panorama, numa
extensão de 7 quilômetros, dentro do
programa “Caminhos do Campo”.

INDICAÇÃO N.º 890/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo

Palácio Domingos Martins, 05 de setembro
de 2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual/PDT
JUSTIFICATIVA
Objetiva atender aos moradores do município
de Rio Bananal, principalmente no que se refere ao
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escoamento da produção de café, fruticultura e
pecuária, além de produtos hortifrutigranjeiros.
De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a
operacionalidade das vias, e trará inúmeros
benefícios a toda a população.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 892/2016

O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação do trecho passando
pela localidade de Rio Bananal até
Lagrimal,
numa extensão de 20
quilômetros, dentro do programa
“Caminhos do Campo”.
Palácio Domingos Martins, 05 de setembro
de 2016.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Objetiva atender aos moradores do município
de Rio Bananal e adjacências, principalmente no que
se refere ao escoamento da produção de café,
fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a
operacionalidade das vias, e trará inúmeros
benefícios a toda a população.

INDICAÇÃO N.º 894/2016

Objetiva atender aos moradores do município
de Rio Bananal e adjacências, principalmente no que
se refere ao escoamento da produção de café,
fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a
operacionalidade das vias, e trará inúmeros
benefícios a toda a população.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 893/2016
Senhor Presidente:
ESTADUAL

LUIZ DURÃO
Deputado Estadual/PDT

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

LUIZ DURÃO
Deputado Estadual/PDT

DEPUTADO

- Pavimentação do trecho passando
pela localidade de São Francisco x
Santo Hilário, Rio Bananal, numa
extensão de 12 quilômetros, dentro do
programa “Caminhos do Campo”.
Palácio Domingos Martins, 05 de setembro
de 2016.

Senhor Presidente:

O

DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:

LUIZ

Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação da estrada que
compreende o trecho que liga a
Comunidade de São Pedro à
Comunidade
de
Aparecida,
em
Marilândia-ES, numa extensão de 3
quilômetros, dentro do Programa
“Caminhos do Campo”.
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Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
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operacionalidade das vias,
benefícios a toda a população.

e

trará

inúmeros

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

JUSTIFICATIVA
INDICAÇÃO N.º 896/2016
A presente proposição objetiva atender as
comunidades de São Pedro e de Aparecida, no
município de Marilândia-ES.
Irá facilitar
principalmente o escoamento da produção de café,
fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
As regiões sobrevivem basicamente da
agricultura familiar e todos sabemos de sua
importância para o desenvolvimento do Espírito
Santo.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 895/2016

Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação do trecho de Rio
Bananal x Timirim, numa extensão
de
12 quilômetros, dentro do
programa “Caminhos do Campo”.

Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
Pavimentação do trecho seguindo de
Rio
Bananal,
passando
pela
localidade de Viúva Campi, sentido
Governador
Lindenberg,
numa
extensão de 15 quilômetros, dentro
do programa “Caminhos
do
Campo”.
Palácio Domingos Martins, 05 de setembro
de 2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
Objetiva atender aos moradores do município
de Rio Bananal e adjacências, principalmente no que
se refere ao escoamento da produção de café,
fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a

Palácio Domingos Martins, 05 de setembro
de 2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
Objetiva atender aos moradores do município
de Rio Bananal e adjacências, principalmente no que
se refere ao escoamento da produção de café,
fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a
operacionalidade das vias, e trará inúmeros
benefícios a toda a população.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 897/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
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Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- “Construção de arquibancada no
campo de futebol na comunidade de
Córrego Dourado, Vila Valério-ES”.
Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
A presente propositura objetiva a construção
de uma arquibancada no campo de futebol de
Córrego Dourado, Vila Valério-ES. A comunidade
possui muitos moradores que necessitam de esportes
para uma maior integração e assim, afastar jovens,
adultos e crianças das drogas.
É de conhecimento de todos que o esporte é o
grande diferencial, pois contribui para a formação
dos jovens, tornando as pessoas com noções de
coletividade, companheirismo e união, além de dar
oportunidade de seguir carreira profissional.
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De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a
operacionalidade das vias, e trará inúmeros
benefícios a toda a população.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 899/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Construção de acostamento na
Rodovia ES 248, partindo da ponte
do Rio Pequeno, Linhares, até o
trevo de Rio Bananal.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
INDICAÇÃO N.º 898/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Asfaltamento da estrada no trecho
que compreende o início da Lagoa
Nova x Patrimônio Bagueira - ES
248 - Linhares-ES.
Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT

2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
A providência objetiva principalmente dar
mais segurança à população e, torna-se necessária em
face do grande número de acidentes registrados
diariamente naquele trecho. A alta velocidade
somada às condições da rodovia são as causas desses
números, pois a estrada, com muitas curvas, também
não possui acostamento.
Os acidentes acontecem com ciclistas,
pedestres, motociclistas e veículos, e na maioria com
vítimas fatais. O trecho é considerado perigoso pela
Polícia Militar, tendo em vista o aumento
considerável de veículos transitando naquela
estrada diariamente.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

JUSTIFICATIVA
INDICAÇÃO N.º 900/2016
Objetiva atender aos moradores do município
de Linhares, principalmente no que se refere ao
escoamento da produção de café, fruticultura e
pecuária, além de produtos hortifrutigranjeiros.

Senhor Presidente:
O

DEPUTADO

ESTADUAL

LUIZ
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DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
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Campo”.
Palácio Domingos Martins, 05 de setembro
de 2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA

- Asfaltamento da estrada no trecho
que compreende o distrito de Farias
ao Sítio Nívea - Linhares-ES, numa
extensão de 5 quilômetros.
Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
Localizado na Lagoa Durão, o Sítio Nívea
faz parte do Circuito Municipal do Coco e das Águas.
Integra os roteiros turísticos do Espírito Santo,
porque nos brinda com belezas naturais, com
destaque para caminhadas, pesque e pague,
agroturismo, banhos de lagoa e belíssima pousada.
Também é grande produtor de coco, goiaba e
pimenta-do-reino.
O
potencial
da
região
para
o
desenvolvimento da agricultura familiar é imenso,
além da importância para o Espírito Santo.
A providência também facilitará o acesso dos
moradores aos equipamentos públicos, como escolas
e hospitais e o tráfego de veículos escolares que
transportam alunos da zona rural.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

Objetiva atender aos moradores do município
de Rio Bananal e adjacências, principalmente no que
se refere ao escoamento da produção de café,
fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
De elevado alcance social, irá proporcionar
um fluxo mais dinâmico de cargas e passageiros
daquelas regiões, aumentando, consequentemente, a
competitividade da produção, além de melhorar a
operacionalidade das vias, e trará inúmeros
benefícios a toda a população.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 902/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Asfaltamento da estrada no trecho que
compreende o Rio das Palmas até a
Fazenda Batista - ES 248, Linhares-ES,
numa extensão de 20 quilômetros,
dentro do Programa “Caminhos do
Campo”.

INDICAÇÃO N.º 901/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação do trecho passando
pela localidade de Lagrimal, Rio
Bananal, até o Guaxe, Linhares-ES,
numa extensão de 15 quilômetros,
dentro do programa “Caminhos do

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
A presente proposição objetiva atender as
comunidades de Rio das Palmas e Fazenda Batista ES 248/ Linhares-ES. Irá facilitar principalmente o
escoamento da produção de café, fruticultura e
pecuária, além de produtos hortifrutigranjeiros.
As regiões sobrevivem basicamente da
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agricultura familiar e todos sabemos de sua
importância para o desenvolvimento do Espírito
Santo.

11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
senhor governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

- Instalação de uma torre repetidora de
telefonia móvel e internet 3G na
localidade de Brejo Grande, LinharesES.

INDICAÇÃO N.º 903/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de
11/12/1991, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a
INDICAÇÃO da seguinte obra pública:
- Pavimentação do trecho que liga São
Pedro/ Patrão-Mor à Rodovia ES 248 Marilândia-ES, numa extensão de 16
quilômetros, dentro do Programa
“Caminhos do Campo”.
Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
A presente proposição objetiva atender as
comunidades São Pedro/ Patrão-Mor e o entorno da
ES 248, em Marilândia-ES.
Irá facilitar
principalmente o escoamento da produção de café,
coco, fruticultura e pecuária, além de produtos
hortifrutigranjeiros.
As regiões sobrevivem basicamente da
agricultura familiar e todos sabemos de sua
importância para o desenvolvimento do Espírito
Santo.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 904/2016
Senhor Presidente:
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ
DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução nº 1600, de

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de
2016.
LUIZ DURÃO
Deputado Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
A presente proposição objetiva atender aos
anseios da população residente na localidade de Brejo
Grande, Linhares-ES, que há muito tempo sofre com
a insuficiência do sinal de telefonia móvel.
Apesar de ser direito garantido de todos, a
comunidade muitas vezes fica incomunicável, o que
transtorna e agride o direito do consumidor daquela
população.
No mundo atual o telefone é um instrumento
de trabalho.
Em função da inexistência da
mencionada torre a população está prejudicada, pois
fica completamente isolada e não consegue
comunicação com seus familiares, fechar negócios,
com serviço médico, polícia dentre outros.
Pelos motivos citados, contamos com a
aprovação da presente Indicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 905/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
- Destinação de Recursos do Programa
Caminhos
do
Campo
para
a
pavimentação da estrada que margeia o
rio Veado na Comunidade do Divino
Espírito Santo, no córrego do
Patrimônio à sede do município em
Guaçui, perfazendo um total de 09 km.
A solicitação se faz necessária eis que facilita
o escoamento da produção agrícola, o que contribui
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para o fortalecimento da agricultura, principalmente a
familiar.
A Associação dos Produtores Rurais e
Agricultores Familiares Córrego do Sabará e
Adjacências - APRAFACOSA apresentou solicitação
de pavimentação asfáltica na região, eis que inúmeras
as atividades agrícolas são ali realizadas, sendo uma
produção anual de 1.848.300 litros de leite, 8.365
sacas de cafés arábica, 2.000 sacas de milho, 550
sacas de feijão, 2.200 toneladas de silagem de milho.
A pavimentação asfáltica também favoreceria
o turismo na região, tendo em vista que é o principal
acesso a várias cachoeiras da região, entre elas a
Cachoeira da Tremedeira, do Caboclo, do Buracão,
do Carlito e do Barulho.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
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com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- Uma Caminhonete traçada a diesel
para a Associação dos Moradores e
Pequenos Produtores Rurais do
Córrego Boa Sorte do Rio do Campo AMPPRCBSRC, no município de Barra
de São Francisco/ES.
Sala das Sessões, 05 de setembro de 2016.
PADRE HONÓRIO
Deputado Estadual
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016.
INDICAÇÃO N.º 908/2016
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 906/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- Instalação de uma torre de telefonia e
internet 3G móvel no Córrego Boa Sorte
do Rio do Campo, no município de
Barra de São Francisco/ES.

Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- Concessão de 300 (trezentas) horas
máquinas, através da SEAG, para
prestação de serviços de terraplanagem,
construção de reservatórios de água,
caixas secas e supressão de lavouras,
para a Associação dos Moradores e
Pequenos Produtores Rurais do
Córrego Boa Sorte do Rio do Campo AMPPRCBSRC, no município de Barra
de São Francisco/ES.
Sala das Sessões, 05 de setembro de 2016.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2016.
PADRE HONÓRIO
Deputado Estadual
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

PADRE HONÓRIO
Deputado Estadual
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 909/2016

INDICAÇÃO N.º 907/2016
Senhor Presidente:
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
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Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- Uma balança de pesar gado para a
Associação dos Moradores e Pequenos
Produtores Rurais do Córrego Bom
Sorte
do
Rio
do
Campo
AMPPRCBSRC, no município de Barra
de São Francisco/ES.
Sala das Sessões, 05 de setembro de 2016.
PADRE HONÓRIO
Deputado Estadual
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
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diferentes suportes tecnológicos, será ainda mais
relevante.
O distrito de Alto Rio Pontes, o agronegócio
vem se desenvolvendo e crescendo a cada dia,
necessitando da torre de telefonia móvel e internet
3G, que facilitará a comercialização dos produtos e a
comunicação dos moradores do distrito com o resto
do mundo.
Pelo exposto, vem à presença de Vossa
Excelência solicitar apoio no sentido de atender a
reivindicação contida nesta Indicação, que é uma
solicitação dos moradores e agricultores familiares do
distrito de Alto Rio Pontes, do Sr. Isidoro Malheiros,
do ex-prefeito Wanzete Kruger do município de
Domingos Martins e desta deputada.
Palácio Domingos Martins, 12 de setembro
de 2016.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual

INDICAÇÃO N.º 910/2016
Senhor Presidente:
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
uso de suas atribuições regimentais contidas nos
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700,
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.
Paulo César Hartung, a seguinte
INDICAÇÃO
A Deputada signatária vem, respeitosamente,
indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine
a
Secretaria
de
Estado
de
Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, viabilize a
instalação de uma torre de telefonia móvel e internet
3G no distrito de Alto Rio Pontes, município de
Domingos Martins.
Senhor Governador:
A indicação que ora apresentamos é um apelo
dos moradores do distrito de Alto Rio Pontes,
localizado no município de Domingos Martins, que é
uma região extremamente produtiva e turística,
possui uma prestação de serviços muito crescente.
O serviço é necessário e de fundamental
importância para ao homem do campo, melhorando o
desenvolvimento da comunidade rural acima citada e
incentivando a venda de seus produtos e a geração de
novas oportunidades de renda para as famílias que ali
residem e possuem o seu comércio.
Hoje um dos fatores que mais atravancam o
desenvolvimento do homem do campo e no interior
do Estado é a falta de telefonia móvel e internet 3G
no meio rural. Uma significativa fatia da população
ainda não tem acesso à telefonia móvel. No futuro o
acesso aos meios avançados de comunicação e seus

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
INDICAÇÃO N.º 911/2016
Senhor Presidente:
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no uso de
suas atribuições regimentais contidas nos Artigos 141
e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, de
15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo.
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo
Cesar Hartung Gomes , a seguinte
INDICAÇÃO
A Deputada signatária vem, respeitosamente,
indicar a V.Exa. que o Governo do Estado, através da
Secretaria de Estado da Agricultura, através do
projeto caminhos do campo, realize a recuperação da
pavimentação asfáltica do trecho Estrada de
Patrimônio da Penha à comunidade de Santa Martha
a Ibitirama .
Senhor Governador:
A Região do Caparaó é composta por onze
pequenos municípios e é uma das Regiões mais
visitadas do nosso Estado. Isso se deve às lindas
paisagens formadas por cachoeiras, matas com trilhas
e uma vegetação preservada.
Além disso, possui ótima infra-estrutura com
restaurantes e pousadas. As cidades possuem
atrativos como artesanatos, patrimônio histórico e
cultural dentre outros. Seu maior atrativo é o Parque
Nacional do Caparaó, que dá nome à Região
Turística. Localizada no Sul do Espírito Santo, divisa
com Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Região do
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Caparaó conta com parte da Serra do Mar e da
Mantiqueira, do Pico da Bandeira e do Parque
Estadual da Cachoeira da Fumaça. Juntos, formam
um imenso complexo turístico perfeito para quem
aprecia a natureza e os animais. É uma excelente
opção para ecoturismo com a família.
O Parque Nacional do Caparaó é um dos
principais destinos turísticos do país que unem
aventura e ecoturismo. Além de ser uma das grandes
referências em montanhismo no Brasil, essa Unidade
de Conservação (UC) protege e preserva uma
majestosa natureza, importantes tesouros naturais da
mata atlântica, bioma tão tristemente maltratado ao
longo dos séculos. O Pico da Bandeira, com 2.892
metros de altitude, é o maior atrativo do Parna
Caparaó.
A região da Serra do Caparaó é conhecida por
suas belezas naturais e em cinco anos houve um
aumento de 70 % do número de turistas que procuram o
local para passar a temporada de verão.
O clima ameno, as cachoeiras de águas
cristalinas e a mata atlântica que envolve os vales e
montanhas também são atrativos que encantam os
visitantes, que agora têm procurado a região também no
verão.
Tal solicitação se faz necessária tendo em
vista que é uma obra de suma importância para as
comunidades Estrada de Patrimônio da Penha à
comunidade de Santa Martha a Ibitirama, vai reduzir
os custos e as perdas dos produtos produzidos pela
agricultura familiar, sem falar no fortalecimento do
turismo rural, do agroturismo e o escoamento da
produção do café.
Com a realização da recuperação asfáltica,
serão beneficiados os agricultores familiares, os
moradores das comunidades, os empresários daquela
região, os turistas, pois é uma região extremamente
turística, com a recuperação asfáltica realizada ela vai
proporcionar maior segurança aos condutores que se
utilizam da via.
Pelo exposto, vem à presença de Vossa
Excelência solicitar apoio no sentido de atender a
reivindicação contida nesta Indicação, por ser uma
solicitação dos empresários, dos agricultores rurais e
moradores das comunidades de Patrimônio da Penha,
Santa Marta e Ibitirama.
Palácio Domingos Martins, 12 de setembro
de 2016.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual - PMDB
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Com exceção do item 28,
Parecer n.º 334/2016, que vai para o arquivo, as
demais indicações ficam aprovadas.
Em votação as Indicações n.os 863, 864, 865,
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875,
876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,
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896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905,
906, 907, 908, 909, 910 e 911, que acabam de ser
lidas. (Pausa).
Os Senhores Deputados que as aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovadas.
Continua a leitura do Expediente.
(Registra
presença
o
Deputado Almir Vieira)

Senhor

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, informo a
V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido.
* EXPEDIENTE PUBLICADO
CONFORME
ARQUIVO
ENVIADO
PELOS
RESPECTIVOS SETORES DE
ORIGEM VIA REDE.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Gilsinho Lopes para justificação de voto.
Depois justificará o voto o Senhor Deputado Euclério
Sampaio e, então, seguiremos o ritmo normal da
sessão.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, quero agradecer,
Senhor Presidente, o espírito democrático de V. Ex.ª
na prorrogação desses dez minutos para que
pudéssemos justificar o voto.
Quero aqui fazer referência a todas as
famílias das pessoas que tiveram vidas ceifadas de
maneira sórdida e que, talvez, não tiveram
acompanhamento
do
estado,
não
tiveram
acompanhamento da sociedade.
Senhor Deputado
Euclério Sampaio,
parabéns a V. Ex.ª por esse projeto. Votei e defendo o
projeto de V. Ex.ª. Inclusive, ontem vi uma decisão
do Poder Judiciário contra a famigerada Rodosol que
está lá usurpando dinheiro das pessoas que passam
pelas vias no pedágio de Guarapari.
O Senhor Presidente Theodorico Ferraço, o
Senhor Deputado Edson Magalhães e os deputados
da região Sul sabem que o valor é extremamente
caro. E o doutor Marcelo Pimentel teve
independência. E quero aqui fazer um elogio ao
doutor Marcelo Pimentel porque é um absurdo cobrar
valores não permitidos sendo que não fizeram os
acertos necessários.
Então, aqui na questão da ponte não é camisa
de força, não é briga de força contra A ou B,
simplesmente estamos valorizando a vida. Queremos
proteção à vida. E isso já ocorre em outros países.
Essa situação de ter que travar a imprensa de publicar
os suicídios que ocorrem na Terceira Ponte... Vocês
não mensuram o quanto tem de suicídio nessa ponte.
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Nós, que atravessamos a ponte no dia a dia e
temos as informações privilegiadas do Departamento
Médico Legal...
Farei um requerimento, Senhora Deputada
Luzia Toledo, e colocarei o nome de todas as vítimas,
que morreram na Terceira Ponte, e vocês verão o
absurdo que é.
Estou
fazendo
requerimento
ao
Departamento Médico Legal para que nos informe
todas as vítimas de suicídio na Terceira Ponte, e
colocaremos aqui. Aí, sim, vocês deverão ter
vergonha em não votar em favor da vida. Afinal,
essas pessoas, às vezes, têm problemas mentais,
dependência química, problema de depressão,
problema financeiro, e não são assistidas pelo poder
público. Elas veem à ponte e pensam que tirando a
vida estão resolvendo o problema, mas estão criando
um grande problema para a sua família e para a
sociedade. (Muito bem!)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
servidores da Casa, profissionais de imprensa e todos
que nos assistem seja na galeria ou em seus lares, um
bom-dia.
Quero agradecer aos deputados que tiveram a
coragem de votar Sim ou Não. É lamentável, Senhora
Deputada Janete de Sá, que um projeto que visa
salvar vidas, evitar mortes, em um momento em que
a saúde na questão do tratamento é deficitária... O
Senhor Deputado Hudson Leal e o Senhor Deputado
Doutor Hércules sabem disso. É deficitário.
O
estado não combate a causa e não quer combater o
efeito, Senhores Deputados, e o Líder do Governo
deu uma demonstração de que o governo não tem
interesse na vida.
Quero agradecer a todos os deputados que
tiveram coragem de votar, em especial ao Senhor
Deputado Guerino Zanon e ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes porque sem a participação dos dois
não teria votação, Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
Senhor Presidente Theodorico Ferraço, quero
dizer a V. Ex.ª que se houver entendimento com o
governo para fazer a proteção, independente de qual
seja, poderia até nem colocar na pauta na segundafeira porque não quero ser pai, não quero ter
paternidade de projeto nenhum. Quero que seja feito
e, assim, evitar que vidas sejam ceifadas. Quero isso,
e não ser o pai de um projeto. Quero quer realmente
sejam evitadas mortes na ponte que, aliás, Senhor
Deputado Gilsinho Lopes, ocorre quase todos os dias
e ninguém divulga, e não entra na estatística porque o
corpo cai e a água leva. Daí, aparece boiando como
se tivesse morrido afogado em outro município.
Concedo um aparte a V. Ex.ª, Senhor
Deputado Hudson Leal, porque V. Ex.ª atua conosco
nessa questão.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado, por
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gentileza, não é permitido aparte em justificativa de
voto. Mas, darei a palavra a V. Ex.ª em seguida,
porque é um prazer ouvi-lo.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Então, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, acho
que na semana que vem esta Casa será constrangida
novamente, Senhora Deputada Janete de Sá, porque
mesmo eu mostrando aqui um parecer da Comissão
de Justiça pela constitucionalidade, o Senhor
Deputado Gildevan Fernandes já disse que já tem um
parecer pela inconstitucionalidade.
Como disse o Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, é o Deputado que quer ceifar projetos dentro
desta Casa. Só podem ser aprovados, mesmo que
ilegais, projetos do Governo do Estado. Isso não pode
ocorrer nesta Casa, Senhor Presidente. O Senhor
Deputado Gildevan Fernandes já tem o parecer
pronto, vai constranger novamente os membros da
Comissão de Justiça e o Plenário desta Casa.
Quero agradecer a V. Ex.as de coração,
porque quem votou SIM, Senhor Deputado Marcelo
Santos, votou com a vida, não votou com o
entendimento arcaico, retrógrado do Líder do
Governo, o Senhor Deputado Gildevan Fernandes. E
quero lamentar a postura do Senhor Deputado Dary
Pagung, acho que ninguém comete suicídio na ponte
de Baixo Guandu, porque S. Ex.ª se escondeu para
não votar.
Não tenho dificuldade em citar nome de
ninguém. Podem citar o meu à vontade aqui no
plenário, é até bom.
Obrigado, Senhor Presidente e Senhores
Deputados que votaram, mas, quem ganha com isso
tudo, é o povo do Espírito Santo. (Muito bem!)
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Quero justificar o
voto.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Não havendo mais Expediente
a ser lido, passa-se à fase das Comunicações.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Como fui
citado várias vezes pelo Senhor Deputado Euclério
Sampaio, gostaria de pedir a palavra, inclusive
gostaria de contar com a compreensão do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, uma vez que é o
momento de S. Ex.ª discursar. Se S. Ex.ª não
concorda, não tem como. Mas, fui citado diversas
vezes e gostaria de fazer uso da palavra. Se o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos não concorda, não há
acordo.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Presidente, da minha parte, se for para ter
guerra, concordo e aguardo para fazer meu tempo
logo em seguida.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor
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Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado
Gildevan Fernandes...
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhora Deputada, na fase das
Comunicações não há pela ordem.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas não
entrou ainda na fase das Comunicações, porque V.
Ex.ª abriu uma exceção para S. Ex.ª. É o caso do
falecimento da presidente nacional do PMN, queria
pedir um minuto de silêncio, mas tudo bem.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Entrou. É porque S. Ex.ª
cedeu a palavra.
Minha querida, vamos ouvir V. Ex.ª
oportunamente, com o maior prazer, mas há orador
na tribuna. Com minha simpatia e meus sentimentos.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB - Sem revisão do orador) - Senhor
Presidente Theodorico Ferraço e 1.º Secretário
Enivaldo dos Anjos, agradeço a V. Ex.as a
oportunidade que me concedem do uso da palavra.
Gostaria de parabenizar o Senhor Deputado
Euclério Sampaio pela sua articulação política,
vencendo seu pedido de urgência. Só quero deixar
bem claro, muito do que vou dizer aqui já disse na
reunião anterior, essa é uma posição minha como
Deputado Estadual e membro da Comissão de
Justiça.
Faço essa fala e mantenho essa posição por
convicção de que essa matéria é realmente
inconstitucional. Não se imagina, dentro de um
equilíbrio, de uma harmonia entre os Poderes e
respeito à Constituição, um Legislativo que possa
legislar alterando contratos. Não se pode imaginar
isso, porque é inconstitucional e não há nenhuma
possibilidade disso.
Essa ideia é uma boa ideia, que precisa ser
colocada em prática. Minha sugestão e a sugestão do
Senhor Deputado Theodorico Ferrraço é que
façamos, como podemos fazer, uma indicação ao
Governo do Estado, uma mobilização para que o
Estado, esse sim tem legitimidade, sente com a
concessionária e faça a proposição de alteração de
contrato.
Não podemos fazer isso e gostaríamos, todos
nós deputados e deputadas, de resolver muitos
problemas em diversas comunidades, em diversos
municípios.
Já citei, sou do extremo Norte do Espírito
Santo, que nossas crianças precisam de hospital
infantil e precisam se deslocar muitos quilômetros.
Se pudesse, faria uma emenda, faria um projeto para
que tivesse um hospital infantil no extremo Norte do
Espírito Santo. Mas, por organização do Estado,
organização dos Poderes e atribuição de cada um, não
é atribuição deste Poder determinar a execução de
qualquer tipo de obra.
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Essa matéria também já foi objeto do Projeto
n.º 175/2013, da Senhora Deputada Luzia Toledo.
Quando disse que essa matéria já foi considerada
inconstitucional, podem até existir outros projetos, de
outros deputados, que em outro momento possam ter
recebido o parecer pela constitucionalidade, mas não
menti, não me equivoquei e também tenho convicção
de que esta matéria é inconstitucional.
E à época a Senhora Deputada Luzia Toledo
encaminhou ao então governador, em 2013, que nada
fez. Nenhum encaminhamento deu. Uma indicação
foi feita nesse sentido.
Então,
não
temos
aqui
nenhum
posicionamento. Não adianta falácia, querer denegrir
o governo, dizer que o governo é a favor da morte. A
minha posição é como deputado estadual, como
membro da Comissão de Justiça. O que estamos
defendendo são ações, proposições, projetos e
iniciativas constitucionais, para que efetivamente
produzam efeitos e benefícios à sociedade.
Fora disso, vira bolha de sabão, promessas e
ideias que se colocam como se fossem se tornar
realidade por iniciativa de um deputado, e que não se
tornam realidade, porque são flagrantemente
inconstitucionais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Fase das Comunicações.
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, hoje
amanheci feliz com relação a uma decisão tomada
ontem, se não me falha a memória, pelo juiz Marcelo
Pimentel, em que reduziu o pedágio de Guarapari a
Vila Velha.
Decidiu isso com base em uma ação do
Ministério Público do Espírito Santo, a quem eu
rendo as homenagens pelo trabalho. Gostaria que a
Mesa encaminhasse um ofício à Procuradoria de
Justiça do Estado elogiando o trabalho dos
promotores, que foram eficientes e conseguiram do
juiz uma decisão favorável ao povo do estado do
Espírito Santo.
E em cima de um detalhe que nós precisamos
observar sempre: é que no valor do pedágio estava
incluído um serviço que a operadora não estava
praticando. O Ministério Público agiu de forma
inteligente, contou com a agilidade do juiz Marcelo
Pimentel e livrou a população que transita na
Rodovia do Sol do desgaste de pagar quase nove
reais de pedágio.
Ontem, o Senhor Deputado Luiz Durão fez
um discurso que apoiamos sobre a questão dos
animais da rodovia BR-101. Também estava travado
já há várias semanas e hoje acabou sendo aprovado o
regime de urgência dessa matéria que determina que
se coloque tela na Terceira Ponte para evitar
suicídios.
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Eu tinha feito um discurso dizendo
exatamente que se a Justiça quiser os problemas da
população são resolvidos rápido. Gostaria de fazer
um apelo ao Ministério Público do Espírito Santo
para que agisse também como agiu na Rodovia do
Sol com relação à Terceira Ponte e com relação à
questão dos animais de Linhares, de que o Senhor
Deputado Guerino Zanon também tanto reclama. A
natureza, todo mundo defendendo a proteção dos
animais e temos ali diariamente vários animais sendo
atropelados.
Se o Ministério Público tomar a decisão que
tomou na Rodosol, vamos ter resolvido isso
imediatamente, porque é só o Ministério Público
chamar a Rodosol e apertar que ela vai resolver o
problema da tela. Não tem esta questão no contrato.
O contrato impede que o Governo do Estado faça
alteração de forma solitária, sozinho. Mas o
Ministério Público pode fazer um acordo entre as
partes e exigir um TAC determinando esse prazo.
Da mesma forma em Linhares. Podem dizer
que é rodovia federal, mas os animais são capixabas,
são da população do Espírito Santo.
Havendo essa interferência, isso seria
resolvido e contentaria a população de uma maneira
objetiva.
Eu gostaria de elogiar o Ministério Público,
porque agiu de forma inteligente, de forma
competente, e elogiar o juiz, que não engavetou o
processo e decidiu, porque a Rodosol abusa do
interesse da população frequentemente. Porque em
um assunto como este, que já teve votado o regime de
urgência, tão debatido, o que custa para uma empresa
gastar uns trocadinhos para resolver um problema do
qual toda a população está reclamando?
A Terceira Ponte, hoje, não é somente um
ponto de turismo, é um ponto de suicídio. Qualquer
pessoa desesperada pensa logo em pegar o carro e ir
para a Terceira Ponte se suicidar, e nós precisamos
atender ao clamor da sociedade. É por isso que às
vezes se faz medição de força nesta Casa de governo
contra oposição, oposição contra governo - que acho
que nem é o caso específico desse assunto -, sem
necessidade, porque precisamos é resolver o problema
da população. A Assembleia vai servir para quê? A
Assembleia gasta duzentos e oito milhões por ano e
vai assistir a todo esse clamor da sociedade, a todo
esse problema, sem poder apresentar uma alternativa,
apresentar uma solução? Se é constitucional ou não,
esse é um assunto para ser resolvido, não é um
assunto para ficar com filigrana jurídica.
Acho que a Casa fez bem em colocar em
discussão um assunto que aflige a população. O
Senhor Deputado Euclério Sampaio disse que não é
um projeto dele. É um deputado que está defendendo
o interesse de quem mora em Vila Velha porque é de
lá e está vendo o problema todo dia, passa pelo
problema todo dia. Então, precisamos nos
conscientizar nesta Casa de que as brigas ou os
debates precisam ser levados pelo caminho
republicano e não pelo caminho da via de discussões
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pessoais.
Senhor Presidente, elogio o comportamento
da Casa em colocar esse assunto em discussão e digo
que a Casa foi feliz por permitir o debate, porque isso
é uma coisa que aflige, Senhor Deputado Luiz Durão,
toda a sociedade capixaba. Todo dia sabemos de um
assunto, fora aqueles que a polícia às vezes consegue
conter. Um dia desses um motorista de ônibus evitou
um suicídio. Estava passando na hora, viu a situação,
parou o ônibus, travou o ônibus, correu lá e salvou
uma jovem.
Temos que ter uma solução, e a Casa está de
parabéns por ter tomado essa decisão. Muito
obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)
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, retorno a
esta tribuna com o mesmo assunto e digo que o
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos tem toda razão,
tanto que eu disse na minha justificativa de voto que
se o governo se prontificar a fazer até retiro o meu
projeto. Quero que seja resolvido o problema,
Senhora Deputada Janete de Sá, Senhor Deputado
Sergio Majeski, Senhor Deputado Guerino Zanon.
Não quero esticar a corda, não quero ser pai de
projeto nenhum, quero que seja resolvido.
Chega de a concessionária auferir um lucro
desproporcional. Tanto é verdade, Senhor Deputado,
que os jornais de hoje divulgam que a Justiça reduziu
o pedágio da Rodovia do Sol porque estavam
extrapolando na cobrança, cobrando indevidamente.
Aí pergunto ao Senhor Deputado Gildevan
Fernandes: que aditivo contratual precisa fazer,
Senhor Deputado Guerino Zanon? O projeto é para
dar segurança. Quem arca com o lucro tem que arcar
com as consequências. Não precisa de aditivo
nenhum não. Segurança, Senhora Deputada Janete de
Sá, já tem que ser prevista no projeto. O projeto de
rede sugerido pelo Senhor Deputado Doutor
Hércules, e o projeto abraça, não é um projeto caro,
Senhor Deputado Sergio Majeski. O lucro é muito
grande, muito fácil.
Sobre a questão da constitucionalidade, estou
com um parecer mais recente ainda do que aquele
que o Senhor Deputado Gildevan Fernandes apontou.
De 2014, Projeto de Lei n.º 35/2014, de nossa
autoria, dando pela constitucionalidade. Está aqui e
quero que a câmera da TV Ales focalize bem. Esta é
a primeira página e esta é a conclusão, que lerei para
o Senhor Deputado Gildevan Fernandes, porque eu
quero que seja feito. Mas ele vai impingir um
desgaste à Senhora Deputada Raquel Lessa, porque já
deve está combinado para a Senhora Deputada
Raquel Lessa passar para ele ser relator, porque ele é
o relator das maldades aqui nesta Casa.
Senhora Deputada Janete de Sá, Senhores
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Deputados, ele fala da questão de indicação de
emendas. Eu não tive uma emenda minha cumprida
ainda este ano. Só se V. Ex.as tiveram, Senhor
Deputado Sergio Majeski. Eu não tive uma resposta
de indicação minha.
Parabenizo a Justiça porque a população está
morrendo, mas a Justiça está se fazendo valer e está
determinando ordens judiciais à Secretaria de Saúde.
Senão, o povo estaria num caos. Já está num caos,
mas seria pior. Vi um deputado brincando nesta Casa,
Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, V. Ex.ª que
é da saúde, que quem deveria ser o secretário de
Saúde é um juiz. E deveria ser mesmo, porque se
uma pessoa estiver precisando de socorro no hospital
público, morre por falta de socorro. São diversos
casos todos os dias.
Sei que o atual secretário tem tentado fazer o
possível, tanto que nunca o critiquei aqui. As pessoas
que estão fazendo coisa errada são da gestão anterior,
do secretário anterior, que roubou para caramba na
Secretaria de Saúde e hoje ocupa cargo de destaque
no Governo atual. É assim que funciona. A equipe
que está roubando na Secretaria de Saúde é da sua
equipe anterior. Monitoro tudo, como também devo
ser monitorado.
Agradeço aos senhores. O debate continuará,
porque o Senhor Deputado Gildevan Fernandes
poderá ser designado relator do projeto e dar parecer
pela sua inconstitucionalidade, mas há recurso ao
Plenário desta Casa.
Senhor Deputado Theodorico
Ferraço, quero ver até onde os que se esconderam
continuarão se escondendo. Fiquei feliz também por
outra fala do Senhor Deputado Gildevan Fernandes,
que disse que a Senhora Deputada Luzia Toledo é a
favor. A Senhora Deputada Luzia Toledo terá a
chance de mostrar que é a favor no plenário desta
Casa, votando a favor da vida, como S. Ex.ª disse que
ela já apresentou, se já apresentou, não vai querer
votar contra, não pode ter dois pesos e duas medidas.
Espero que não.
Então, Senhores Deputados, agradeço a V.
Ex.as porque esta Casa hoje deu uma mostra de
cidadania. Se formos esperar pelo Governo, não
temos indicação respondida, não temos emenda
respondida; pedido de informação, então, nem se
fala. As emendas não são cumpridas, Senhor
Deputado Sergio Majeski.
Esta Casa não pode se atrelar a ser um mero
escritório do Palácio Anchieta. Esta Casa é um Poder
independente e o dia em que alcançar maturidade,
porque ainda não fez dezoito anos, Senhor Deputado
Sergio Majeski, parece que não tem dezoito anos
ainda, não. Esta Casa tem que se emancipar do Poder
Executivo, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, e
reconhecer que é um Poder Legislativo.
Agradeço de coração aos Senhores
Deputados que se empenharam, votaram SIM pela
continuidade
da
discussão.
Quanto
à
constitucionalidade, entendimento jurídico tem,
senhor Deputado Guerino Zanon, a favor e contra,
dependerá de ouvirmos as vozes das ruas. E o voto de
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quem quer que seja será respeitado, sim ou não. O
que não podemos é fugir de votar. Obrigado, Senhor
Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Guerino Zanon.
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, concordo
plenamente com as palavras do Deputado da nossa
querida Barra de São Francisco, Senhor Enivaldo dos
Anjos, com relação às decisões que estão sendo
tomadas em face de as concessionárias não agirem
sem precisarem de decisões judiciais ou
interferências políticas nos seus contratos.
No caso específico da Eco101 é um absurdo,
Senhor Deputado Luiz Durão, o que esta empresa
tem feito ao longo da BR-101, precisamente nas
travessias de Linhares, alterando por completo o
trânsito e mexendo com a vida das pessoas sem uma
ampla discussão com a sociedade.
Essa empresa há quatro ou cinco anos vem
cobrando pedágio sem praticamente oferecer nenhum
serviço. Uma empresa que ofereceu serviços com
recursos captados pela boa vontade do Governo
Federal, por meio do BNDES, com juros
praticamente irrisórios. Quem paga essa conta não é o
Presidente da República, são os cidadãos brasileiros,
e ainda a empresa faz interferências na vida das
pessoas, mexendo no trânsito sem nenhum
planejamento como está acontecendo em Linhares,
jogando o trânsito pesado para dentro dos bairros
apenas para facilitar o funcionamento da empresa.
Isso é um tremendo absurdo.
Senhor Deputado Euclério Sampaio, votei a
favor do requerimento. Entendo que, como disse o
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, precisamos
chamar a atenção. Se o Governo não faz, se a
empresa não toma providências, precisamos chamar a
atenção. Mas me sinto muito mal sendo cobrado por
decisões as quais o Plenário tem toda a liberdade de
tomar, individualmente, de cada parlamentar. E essa
questão da tela não tem nada a ver com o governador.
O governador, pode ter certeza, é favorável. O
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, por ser líder
do Governo, talvez a gente coloque a carga que o
Governo pediu; mas a mim, que sou governista,
nunca foi pedido para votar SIM ou NÃO.
Acompanhei o meu entendimento, porque entendo
que a proposta de V. Ex.ª é muito boa para ser
colocada em discussão aqui, para provocar a
concessionária a resolver um problema gravíssimo, e
que pode salvar muitas vidas. V. Ex.ª está de
parabéns por trazer essa discussão para este Plenário.
O Senhor Deputado Doutor Hércules está ali.
Vamos ouvir a doutora Telma Freitas Pimenta daqui
a pouco. No sábado teremos uma caminhada saindo
da praça 22 de Agosto, em Linhares, promovida por
uma equipe que trabalha a valorização da vida. E
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aqui estamos votando a urgência de um projeto
importantíssimo, e volto a parabenizá-la. E o
governador é favorável, sim, que se deem todas as
condições, as melhores condições de vida, a todos os
capixabas. Obrigado a todos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, como tenho dito
desta tribuna, o mais bobo aqui é deputado. É um
vestibular
importantíssimo.
Entendemos
perfeitamente a posição do líder do Governo, é uma
posição extremamente difícil: tem que estar nos
momentos bons e ruins defendendo o Governo. Mas
temos o nosso posicionamento, Senhor Deputado
Gildevan Fernandes, e respeitamos a sua posição. Só
que temos que discutir projetos que são de
importância para a sociedade.
Estou apresentando neste momento, Senhora
Deputada Luzia Toledo, um requerimento para ser
aprovado por este Plenário, solicitando informação de
quantos corpos deram entrada no Departamento
Médico Legal, oriundos de suicídio na Terceira
Ponte, nos últimos cinco anos; informar data e hora
do fato, e nome dos indivíduos. Os senhores vão
observar, estou dando entrada hoje, deve ser
aprovado na segunda-feira, quanto tempo teremos
para a resposta disso. Quanto tempo! Já mudamos até
a Constituição Estadual para aumentar o prazo para
sessenta dias para o governo responder aos nossos
requerimentos.
Agora vou fazer outro requerimento para
sabermos quantos projetos de indicação mandamos
para o governo, e quantas respostas obtivemos. A
minha preocupação, Senhor Presidente Theodorico
Ferraço, é se fizermos um projeto de indicação - e
acho coerente essa posição de V. Ex.ª - o governo
dará prioridade?
O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos
falou com muita clareza que se o Ministério Público,
ao invés de perseguir, olhar com olhos para a vida,
ele irá determinar que isso ocorra. Se o Poder
Judiciário também fizer o seu papel, estaremos
colaborando com a vida.
Quero deixar bem claro que meus
posicionamentos não são contra a pessoa do Senhor
Deputado Gildevan Fernandes. Às vezes é contra o
posicionamento do deputado em defesa do Governo,
quando o Governo não acena para nós com resposta
alguma. E projeto de indicação deve ter mais de
cinco mil, só neste mandato, e tenho certeza de que
nenhuma das Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados receberam qualquer tipo de resposta sobre
um projeto de indicação. Às vezes quando o projeto é
interessante, vem um projeto do Palácio que está
cobrindo aquele que você colocou de indicação, mas
não colocam o seu nome, não colocam quem foi que
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pediu a indicação, nada disso. E aí você fica falando
sozinho nos municípios, nas suas bases, onde você
circula.
Senhor Presidente, quero agradecer e dizer a
V. Ex.ª mais uma vez: seu espírito democrático é o
que norteia eu votar em V. Ex.ª para continuar sendo
o nosso Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Obrigado, Senhor Deputado.
Passamos à fase da Ordem do Dia.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Faleceu esta noite o
meu colega Rogério Guasti, que foi submetido a um
transplante de coração. Infelizmente nesta noite ele
teve falência múltipla dos órgãos e veio a falecer.
Requeiro, em nome dos Senhores Deputados Hudson
Leal e Doutor Rafael Favatto, colegas do doutor
Rogério Guasti, um minuto de silêncio.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Em nome de toda esta Casa,
Senhor Deputado Doutor Hércules.
Lamentamos profundamente porque o doutor
Rogério lutou pela vida, fez o transplante do coração
e infelizmente houve a rejeição. Todos estamos
sentidos. Concederemos um minuto de silêncio.
Solicito a todos que, de pé, façamos um
minuto de silêncio. (Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor
Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Temos dois pedidos: um pela
ordem, da Senhora Deputada Janete de Sá; e o outro
pela ordem, do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.
Faremos uma paralisação, por cinco minutos, para
prestar uma homenagem ao José Marques Cosme, Ze
Precão; e à Presidente Nacional do PMN, Telma
Ribeiro dos Santos.
Consulto se o Plenário está de acordo.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Autorizo a entrada no plenário da senhora
Maria Amália Bastos, esposa do Zé Precão, símbolo
da luta pelos 11,98%, uma vez que os representantes
do Sindilegis desejam prestar-lhe uma homenagem.
Convidamos S. S.ª para sentar conosco, por gentileza.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor Presidente, pela ordem! Gostaríamos de
convidar os Senhores Deputados Sergio Majeski,
Gilsinho Lopes, Luzia Toledo e Janete de Sá e
demais Senhores Deputados para a entrega do Termo
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de Adesão à senhora Maria Amália Bastos, esposa do
Zé Precão, relacionado aos 11,98%.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Convido a Senhora Deputada
Janete de Sá a conduzir a senhora Maria Amália
Bastos à Mesa.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Convido a Senhora Deputada Luzia Toledo e os
membros da Comissão dos 11,98%, Senhores
Deputados Sergio Majeski e Gilsinho Lopes.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Foi uma vitória de todos os
Senhores Deputados. Zé Precão foi o símbolo dessa
luta, dessa causa que está sendo vencida graças à
colaboração do eminente doutor Fabio Clem e de
todo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Convido a senhora Maria Amália Bastos, esposa do
Zé Precão, juntamente com os membros do
Sindilegis, para a receber a entrega simbólica do
Termo de Adesão das mãos do Senhor Presidente
Theodorico Ferraço.
O Termo de Adesão define a finalização do
processo de recebimento dos direitos dos
funcionários da Assembleia Legislativa.
(É feita a entrega)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à Senhora
Deputada Janete de Sá.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, quero externar o
profundo pesar de toda a família PMN, no Estado do
Espírito Santo e no país, pelo falecimento súbito da
doutora Telma Ribeiro dos Santos, presidente
nacional de nosso partido, que nos deixou nesta
madrugada - 1h ela veio a óbito. Foi internada há dois
dias para fazer exames porque estava com dores
abdominais e descobriu que estava acometida por um
câncer muito agressivo que fez com que ela viesse a
óbito nessa madrugada.
Será enterrada agora ao meio-dia na cidade
de São Paulo, cidade onde nasceu, cresceu, constituiu
família e de lá coordenava o Partido da Mobilização
Nacional em todo o país. Uma mulher guerreira,
trabalhadora, que sempre prestigiou as mulheres à
frente do partido em toda a federação.
Ela nos prestigiou confiando a liderança da
presidência do Partido da Mobilização Nacional, 33.
Desde 2008 estamos à frente do Partido da
Mobilização Nacional, que também teve como ícone
o presidente no estado: o senhor Carlito Osório, que
também nos deixou recentemente.
Como acredito em Deus, nosso Senhor, e na
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vida eterna, até acredito que o senhor Carlito veio
chamar a doutora Telma e, do céu, os dois agora
estão olhando por nós, trabalhando para que a política
melhore no nosso país, para que seja feita com
qualidade, para que expurguemos de nosso meio os
políticos nefastos, corruptos, que não contribuem
para o crescimento e desenvolvimento da nação, que
não têm zelo e respeito com o dinheiro público, como
tem a militância de nosso partido em todo o país.
Fica aqui o nosso mais profundo sentimento.
Hoje, o PMN no Estado do Espírito Santo e no país
está de luto pela morte dessa guerreira e também pela
morte de Neusa, nossa militante do município de
Cariacica, que será enterrada hoje às 17h.
Senhor Presidente, finalizando minha breve
fala, peço que V. Ex.ª determine ao Plenário que
façamos um minuto de silêncio em homenagem à
doutora Telma Ribeiro dos Santos, presidente
nacional do PMN e à Neusa, nossa amiga, esposa de
um colega e filiada do nosso partido no município de
Cariacica. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Unimo-nos ao sentimento de
V. Ex.ª, Senhora Deputada Janete de Sá, pela perda
irreparável da grande líder, presidente do PMN. Que
Deus dê o descanso eterno a ela.
Solicito a todos que, de pé, façamos um
minuto de silêncio. (Pausa)
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor
Presidente, obrigada!
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Passa-se à Ordem do Dia.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, nos termos do art. 66, § 6.º, da
Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto
de Lei n.º 95/2015, de autoria do Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, que proíbe empresas e
estabelecimentos comerciais que disponibilizam
atendimento telefônico gratuito - 0800 - de recusar ou
bloquear ligações de celulares. Publicado no DPL do
dia 20/03/2015. Mensagem de Veto n.º 331/2016,
publicada no DPL do dia 02/08/2016. Parecer oral da
Comissão de Justiça, pela manutenção do veto total.
Não há quorum para votação.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª
verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - É regimental.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) -
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Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto os meus
colegas registram presença, peço o favor que todos o
façam, porque está presente a doutora Telma, que
falará sobre o Setembro Amarelo, sobre prevenção ao
suicídio, tema muito debatido com relação ao projeto
do Senhor Deputado Euclério Sampaio. Peço a todos
que registrem presença para que a sessão não caia.
Mais um deputado, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Solicito à Senhora Deputada
Janete de Sá, que está presente, que registre sua
presença, pois falta um deputado. A Senhora
Deputada Luzia Toledo também.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) Obrigado!
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Encerrada a verificação.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não responderam à
chamada os Senhores Deputados
Almir Vieira, Amaro Neto, Cacau
Lorenzoni, Da Vitória, Gildevan
Fernandes, Guerino Zanon, Luiz
Durão, Marcelo Santos, Nunes, Padre
Honório e Sandro Locutor)
(Registram presença os Senhores
Deputados Dary Pagung, Doutor
Hércules, Doutor Rafael Favatto,
Edson Magalhães, Enivaldo dos
Anjos, Euclério Sampaio, Gilsinho
Lopes, Hudson Leal, Janete de Sá,
Luzia Toledo, Sergio Majeski e
Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Registraram presença doze
Senhores Deputados.
Há quorum para a manutenção da sessão.
Não havendo quorum para votação do veto
total aposto ao Projeto de Lei n.º 95/2015, na forma
do art. 66, §6.º da Constituição, ficam sobrestadas as
demais proposições da pauta.
Conforme previsto no art. 112 do Regimento
Interno, o restante do tempo da presente sessão, de
acordo com o requerimento do Senhor Deputado
Doutor Hércules, aprovado em plenário, será
destinado para que a senhora Telma Freitas Pimenta
explane sobre a campanha Setembro Amarelo, de
prevenção ao suicídio.
Solicito ao Senhor Deputado Doutor
Hércules, como homenagem especial a V. Ex.ª, que
conduza os trabalhos.
Autorizo a entrada, portanto, da doutora
Telma Freitas. (Pausa)
Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia
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Toledo.
(Registra
presença
o
Deputado Guerino Zanon)

Senhor

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) Senhor Presidente, obrigada pela gentileza
costumeira, mas estou esperando a doutora Telma
subir à tribuna porque me dirigirei a ela e ao Senhor
Deputado Doutor Hércules, autor desta proposição.
Tenho uma agenda agora, mas não poderia me furtar
a falar em relação ao requerimento feito pelo nosso
colega, Senhor Deputado Doutor Hércules, e também
pela presença da doutora Telma em nossa Casa.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Hudson
Leal, não demos a palavra a V. Ex.ª naquele
momento, mas se quiser falar agora, pode. (Pausa)
Senhor Deputado Doutor Hércules, por
gentileza, assuma a presidência.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Senhora Deputada Luzia
Toledo, quer usar a palavra enquanto a doutora
Telma acerta a apresentação?
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pois
não, obrigada, Senhor Presidente.
Primeiramente, usando este tempo em que a
doutora Telma se dirige à tribuna, novamente ratifico
minha fala de ontem. Falaria hoje, mas foi suprimida
a parte dos oradores inscritos.
Hoje, quarta-feira, o programa da Ana Maria
Braga continua no Caparaó fazendo entrevistas com
as pessoas, com nossos empresários, com pequenos
empresários e microempresários, com o pessoal do
artesanato, com o pessoal que faz acontecer no
Caparaó e com as benzedeiras, que praticamente não
existem mais, mas no Caparaó há duas: Dona Lili e
dona Zizi, as duas com quase noventa anos, são
irmãs. Além disso, há a produção que está sendo feita
no agronegócio, na agroindústria, esses projetos nos
quais trabalhamos tanto, com a agricultura familiar e
com o Cama e Café, que abriu o Caparaó aos turistas,
principalmente aos mochileiros.
Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª
requereu, com nossa aprovação, a vinda da doutora
Telma, pelo que quero lhe dar os parabéns. A Casa é
do povo e tem que ser aberta realmente à sociedade, e
V. Ex.ª faz isso com maestria. Aprovamos o
requerimento, com muita alegria, porque acho que as
campanhas são muito importantes. As campanhas nas
câmaras municipais, nas assembleias, na Câmara
Federal e no Senado, porque é onde estão os
representantes dos estados no Senado e na Câmara. E
aqui, na câmara municipal e nas assembleias,
representamos o povo.
Quero dizer à doutora Telma que estamos
nesta luta do Setembro Amarelo em relação às perdas
irreparáveis, não só neste estado, mas no Brasil
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inteiro. O suicídio hoje é uma realidade no mundo
inteiro. Por muito tempo falamos na Suécia, país
onde mais cometiam suicídio, um país de primeiro
mundo. O suicídio é um estado psíquico, a pessoa
tem que ter muita coragem. Ao contrário do que as
pessoas dizem, o suicídio é um momento de coragem
plena, porque tirar a vida que Deus nos deu é uma
coisa muito difícil, não é fácil. Quando a pessoa diz:
Fulano se suicidou. Ele teve uma coragem danada,
porque tirar a vida é uma coisa muito difícil.
Dirijo-me também ao nosso colega que hoje
teve a aprovação da urgência, Senhor Deputado
Euclério Sampaio. Estamos nisso desde 2013, Senhor
Deputado Euclério Sampaio. Parei porque sou menos
insistente que V. Ex.ª .Gostei da sua insistência, da
sua determinação.
Comecei
em
2013,
deram
como
inconstitucional. A Procuradoria está com dois pesos
e duas medidas. Depois quero até ter uma conversa
sobre isso, mas quero parabenizar quem deu parecer
favorável ao seu projeto, porque ao meu deram
contra, falaram que era inconstitucional, em 2013.
Em 2014, eu encaminhei uma indicação para o
governo do Estado. Também nem resposta tive.
Conforme o Senhor Deputado Gilsinho Lopes acabou
de falar na Tribuna, nós nem resposta às vezes temos,
também não tive.
Mas quero dizer a V. Ex.ª em alto e bom som
que hoje foi um avanço aprovar o regime de
urgência, mas a nossa Procuradoria tem que ter um
peso só, não pode ter dois pesos e duas medidas. Em
2013, deram por inconstitucional o meu projeto, que
é semelhante ao de V. Ex.ª. Depois fiz a indicação,
também não obtive resposta. Mas fico feliz porque
continuamos na Casa, eu e V. Ex.ª, e outros colegas
aqui. Estamos tendo oportunidade de novamente
discutir esse assunto, que é tão importante.
E agora o Senhor Doutor Hércules traz aqui
as campanhas que estão todas preparadas. O Senhor
Deputado Guerino Zanon não está mais aqui, mas
terá uma caminhada em Linhares também. Vamos
sugerir, Senhor Deputado Doutor Hércules, que
tenham essas caminhadas no estado inteiro, pois não
é só na Ponte que há suicídio, tem suicídio em todo
lugar. Já pesquisamos no mundo inteiro, e o país
onde havia mais suicídio era a Suécia, um país de
vanguarda, de primeiro mundo, enfim, e suicídio,
continuo dizendo, é ato de bravura, é coragem! Eu
jamais teria coragem. Não teria coragem de pular da
Terceira Ponte de jeito nenhum. Poderia até ameaçar,
mas não iria de jeito nenhum, porque adoro a vida,
que é dom de Deus! Eu jamais tiraria a vida que Deus
me deu, uma vida a que só tenho que agradecer.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Gildevan Fernandes)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) Senhor Presidente, pela ordem! Senhora Deputada
Luzia Toledo, quero somente agradecer a V. Ex.ª a
fala, e dizer que contamos e temos certeza de que V.
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Ex.ª votará pela aprovação do projeto.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) Votarei sim, apenas quis dizer que não é a primeira
vez, e tem outro projeto, são vários projetos. Agora, o
que não pode é nossa Procuradoria ter dois pesos e
duas medidas.
Outra coisa que aqui na Casa está precisando é ter o
histórico de cada Deputado. Na hora que um
Deputado chega com um projeto, tem que saber o
histórico daquele projeto, se teve outro ou não. Assim
é no Senado, assim é na Câmara Federal. Estou com
projetos em tramitação até hoje no Senado. No ano
passado, houve a sanção de um projeto meu pela expresidenta Dilma. Ainda não é o último, tem mais
dois tramitando lá.
É assim nas Casas, mas aqui não, aqui tem
dois pesos e duas medidas, dão por inconstitucional
um projeto, daí duas legislaturas, outro Deputado
apresenta e eles se esquecem, literalmente, de ver que
outro colega já apresentou. Sei lá quem, não estou
nominando ninguém. Dão pela inconstitucionalidade
e pronto! Vai embora, arquiva e pronto. O nosso
trabalho é jogado na lata do lixo. Não pode acontecer
isso.
Quero apenas parabenizar V. Ex.ª, Senhor
Deputado Doutor Hércules, e mais uma vez, doutora
Telma, colocar-me inteiramente a sua disposição
nessa luta, nesse trabalho, e a do Doutor Hércules,
nosso colega, como sempre estive. Campanha é
comigo mesmo. Estou sempre em todas as
campanhas, porque campanha é uma forma de
chamar a sociedade para participar. Acho que não
tem ninguém aqui que tenha apresentado mais
proposituras de campanhas institucionais do que eu,
pode ter sido igual a outros colegas aqui.
Senhor Deputado Doutor Hércules, usei mais
tempo, porque a doutora Telma ainda está ali
complicada com o pen drive dela, mas peço licença a
V. Ex.ª para me retirar, porque tenho uma reunião
agora com o doutor Tadeu, que já estava marcada
antes. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, Senhora
Deputada Luzia Toledo, a doutora Telma está ali no
computador, tentando acertar a palestra que fará
agora da Tribuna.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto a doutora
Telma não ajeita as suas coisas, hoje não
conseguimos falar, porque foi suprimida a fase dos
oradores para que ela pudesse falar sobre o Setembro
Amarelo, mas gostaria de registrar que falamos nesta
semana várias vezes sobre a questão da evolução do
Ideb no Espírito Santo. E tantas vezes tem se falado:
Precisamos mudar; a escola parou no tempo.
Precisamos de uma nova escola, de um novo modelo.
Agora, outra vez falando sobre essa questão, de que
precisamos mudar o currículo, precisamos de uma
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nova plataforma, mas não se tem dado o mínimo de
condição para que as escolas funcionem. Não adianta
pensar em um novo projeto, um projeto ambicioso,
ou muito moderno, num novo currículo se não se tem
um mínimo para as escolas. E isso eu tenho
verificado nas mais de cento e setenta escolas que
tenho visitado.
E queria registrar um pouquinho sobre
escolas, por exemplo, de Guarapari. Alunos e
professores entraram em contato conosco. A Escola
Angélica Paixão, por exemplo, em Guarapari, está
com apenas um computador funcionando. Imaginem
os alunos e professores que não podem fazer projetos
mais aplicados, porque a escola não dispõe de
computador! A Escola Silva Mello, a escola original
está em reforma, paralisada há quase dois anos, não
tem um laboratório de informática. Para se ter uma
ideia, a mesma coisa ocorre com a Escola Lyra
Ribeiro Santos.
Então, se você não está oferecendo o mínimo
para as escolas funcionarem, que é ter um laboratório
decente, que é ter salas de aula climatizadas, que é ter
condições de trabalho para os professores, como
vamos falar em novos projetos, novo currículo e não
sei mais o quê, quando o mínimo não é oferecido,
como esses casos relatados das escolas de Guarapari?
E isso eu tenho verificado em várias escolas, dezenas
de escolas visitadas no estado afora!
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Neste momento, de acordo
com o artigo 112 do Regimento Interno, o restante da
presente sessão será destinado para que a doutora
Telma Freitas Pimenta possa explanar sobre a
campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao
suicídio, conforme requerimento de minha autoria,
aprovado em Plenário.
Quero lembrar, doutora Telma, que hoje
praticamente a manhã inteira foi debatida a questão
de suicídios na Terceira Ponte. Debatemos sobre um
projeto de lei do Senhor Deputado Euclério Sampaio
- que está presente -, e com uma emenda nossa verbal
também, para que seja instalado tela ou rede de
proteção, ou o que for melhor para continuarmos
salvando vidas. Tenho usado um termo que copiei do
Ricardo Batista, nosso colega saudoso do Hospital
Infantil. Ele falava: Queimadura não tem vacina; tem
prevenção. Adaptei essa frase para: Suicídio não tem
vacina; tem prevenção!
Concedo a palavra à doutora Telma Freitas
Pimenta.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA (Sem revisão da oradora) - Bom dia a todos. É com
grande prazer que venho hoje falar sobre este
assunto, que é de extrema importância.
Veremos, durante a apresentação, o porquê
da importância da prevenção ao suicídio, por meio de
uma campanha que foi trazida para o Brasil pela
Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo CFM, e
que conta com vários colaboradores de várias
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instituições que, na verdade, para funcionar bem e
conseguir êxito, não vai precisar somente de
instituições médicas, nem de setores da saúde mental;
vai ter que ser uma campanha que abranja todos os
setores da sociedade. Logicamente as formas de
informar, a forma de esclarecer, a forma de
conscientizar, incentivar as pessoas a cooperar será
adaptada a cada setor para que possa contribuir ao
máximo com a meta final e principal da campanha,
que é dar um basta nessas mortes prematuras que têm
ocorrido, como vamos ver, com cada vez mais
frequência.
Os dados epidemiológicos que nós obtivemos
e
apresentaremos,
na
verdade
constituem
subnotificações e um dos planos da campanha é que
esses dados sejam devidamente notificados não só o
ato suicida, mas o comportamento suicida.
Então, para fazermos um projeto que cumpra
a sua finalidade com melhor prática e tenha uma
concretude de ações, não podemos ficar somente em
epidemiologia. Todas são importantes. Iluminações
de prédios, precisamos com essas medidas chamar a
atenção da população, mas não é só isso. Também
temos que ter pessoas capacitadas para treinar outros
profissionais de várias áreas para que possam fazer o
encaminhamento o mais precoce possível do
comportamento suicida. Quando falamos de suicídio
temos que ter uma terminologia mais ou menos
homogênea.
Senhoras e Senhores, desculpem-me pelo
atraso. Tive que fazer uns acertos ali porque temos
muito material para todas as finalidades e para todos
os setores da sociedade não só para governistas e
políticos, que são de imensa importância na
concretização das ações.
Parabenizo o Senhor Deputado Doutor
Hércules e todos os outros políticos que contribuíram
para uma ação importante que acabei de saber hoje,
que são os fatores de risco. Veremos que eles são
muito particulares. Então, você falar em uma
prevenção global... Fiz uma revisão ampla da
contribuição da Organização Mundial de Saúde e ela
chama a atenção não só para os dados estatísticos. No
passado falamos muito com o intuito de alertar
porque têm muitas pessoas que acham que o suicídio
não é tão frequente e que a pessoa suicida nem
sempre quer realmente morrer, o que é verdade.
Grande parte das pessoas que vão ao suicídio
tem um impulso suicida e se elas têm às suas mãos
elementos que facilitem esse suicídio, elas se
suicidarão com mais rapidez. Por isso que a
prevenção também inclui o uso de material lesivo,
quer dizer, dependendo de cada região se usa muito.
Aqui no nosso Estado usa-se muito o chumbinho,
venenos, as armas de fogo, que são extremamente
perigosas, remédios. Pessoas que deixam remédios em
casa sem guardar esses remédios em lugares seguros.
Então, têm vários fatores e aliados aos fatores
genéticos porque sabemos que existe uma
predisposição genética para o suicídio e se quisermos
fazer um estudo mais aprofundado, que não cabe
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aqui, hoje veremos que têm fatores individuais,
fatores mediadores e fatores precipitantes que são
aqueles mais próximos ao ato suicida. Temos que
sentar com as pessoas interessadas em fazer a
prevenção, estudar e comparar materiais vindos de
todo o mundo e fazer algo adaptado à nossa cultura e
ao nosso país.
Ontem eu falei na prevenção do suicídio na
cartilha que foi editada em 2014 pelo Conselho
Federal de Medicina e a Associação Brasileira de
Psiquiatria. Foi muito útil e de repente as pessoas que
estão aqui não tiveram a oportunidade, Senhor
Deputado Doutor Hércules, de escutar. O Senhor
Deputado Hudson Leal também esteve aqui com a
gente ontem, mas não nos deteremos muito em
detalhe para dar tempo depois de conversarmos e se
houver alguma dúvida, dialogar, se o Senhor
Deputado Doutor Hércules permitir, podemos fazer
alguns tipos de questionamentos que são importantes
e ajudam também porque o assunto é muito
complexo, muito amplo.
Uma das mensagens nossas na prevenção é
acabar com os mitos, acabar com o estigma. Quantas
pessoas não procuram ajuda por vergonha. Então, a
Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP - encampa
campanhas de prevenção no sentido de acabar com a
Psicofobia. Esse termo foi dado até pelo Chico
Anysio, sugerido ao nosso presidente um pouco antes
de seu falecimento, porque disse que tinha que ser
um título de campanha que chamasse a atenção e as
pessoas perguntassem: O que é isso? Psicofobia é
crime? Como assim? O que ele quer dizer com
Psicofobia? É a fobia de pacientes portadores que a
sociedade, muitas vezes, de forma inconsciente,
desenvolve quanto a pessoas com doenças mentais; e
não é só a sociedade, até na própria medicina vemos
que, às vezes, essas nossas palestras, por exemplo,
sobre suicídio, estamos até usando uma estratégia de
marketing e acrescentando campanha pela
valorização da vida. Na verdade, é isso que
queremos: salvar vidas.
A notícia boa é que noventa por cento dos
suicídios são prevenidos desde que tenham
atendimentos apropriados em tempos ágeis, o que
não está acontecendo, infelizmente, o que não
estamos observando em nosso país.
O paciente tem o comportamento, apresenta o
comportamento. O que estou falando que é
comportamento? São pensamentos que passam pela
cabeça de pessoas, principalmente com depressão,
veremos que é a causa mais frequente de suicídio.
Noventa por cento dos suicidas são pessoas portadoras
de transtornos e doenças mentais graves.
A depressão e o transtorno bipolar ocupam
35,8% dentro desses quase noventa por cento de
pacientes portadores de transtornos mentais. Em
segundo lugar vem a dependência química e o abuso
de substâncias, com 22,4%. Temos a esquizofrenia,
quando não tratada, e temos também os transtornos
de personalidade, a ansiedade, principalmente o
Transtorno de Personalidade Antissocial e a chamada
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Borderline. Também não nos cabe aqui tecer
comentário sobre cada doença porque não é esse o
intuito. Só para lembrar que, se essas doenças forem
devidamente tratadas, ocorrerão menos mortes por
suicídio. Então, fica aqui o lembrete de sempre enviar
para tratar, a pessoa perder a vergonha, não se achar
inferior por apresentar um transtorno mental.
O próprio Chico Anysio deu um depoimento
para a ABP, que depois até foi para ser apresentado
no Fantástico, no qual fala que ele deve setenta e
cinco por cento do êxito da carreira profissional ao
tratamento psiquiátrico; ele sofria de depressão.
Ele fez questão de dar esse depoimento e não
pôde comparecer ao nosso congresso na época, sua
esposa levou a apresentação dele e foi muito
interessante. Temos também campanhas encampadas
por celebridades que comparecem falando de seus
transtornos, de seus tratamentos eficazes e que
podem continuar exercendo suas profissões com
qualidade e sem prejuízo de sua carreira profissional.
Isso se estende a todas as carreiras.
Não tenham vergonha de procurar o
psiquiatra. Isso é um fato muito antigo e já superado,
isso é anacrônico. Já houve tempo em que o
psiquiatra se escondia, o consultório era em um lugar
afastado, a pessoa tinha vergonha de encontrar um
conhecido lá.
Hoje falo muito no meu consultório que as pessoas
procuram por estresse, por ansiedade, por pânico, por
depressão, por transtorno de adaptação. São vários os
diagnósticos. Não tratamos somente esquizofrenia,
não tratamos só de psicose, mas de vários
transtornos. Temos também que acabar com esse
preconceito sobre a doença mental, que tanto
prejudica nossa prevenção do suicídio.
Então, começando no segundo slide a minha
apresentação. Sou membro titular de psiquiatria e
trabalho na câmara técnica de psiquiatria do CRM e
fui inclusive a incentivadora, junto com a Comissão
Social, de produzir essa cartilha, Informando para
prevenir, em que fiz algumas adaptações para fazer
esta apresentação. Ela foi feita pelo presidente do
CFM e também pelo nosso colega Emmanuel Fortes
Cavalcanti, que pertence ao CFM, e pelo nosso
presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo da Silva.
Começando já com os números. Fiz questão
de deixar esta cartilha de 2014 para mostrar o
aumento. Hoje, não temos mais, no Brasil, dez mil
suicídios, temos em torno de doze mil suicídios por
ano. Observação: notificados. Essa é uma parte da
prevenção, que deve entrar em qualquer campanha,
em qualquer proposta que venha a se tornar efetiva.
Temos que ter notificações, mas “não como a mídia
notifica”.
Existe um manual para a imprensa, a
forma de comunicar o suicídio, não tecendo minúcias
e detalhes, nem fotografando as pessoas que puseram
fim a sua vida, mas informando de uma forma neutra.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Doutora Telma, só um
minutinho para fazer uma interrupção e me dirigir às
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pessoas que estão nas galerias assistindo a palestra de
S.S.ª. É bom, também, porque o Senhor Deputado
Sergio Majeski já foi falar com os alunos e até peço a
S. Ex.ª, se quiser ajudar, para falar com esses alunos.
É importante também esta questão da prevenção do
suicídio.
O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Esses
alunos são de várias escolas e estão acompanhados
pelos professores. São do programa da Escola do
Legislativo, do jovem parlamentar, que acontece
hoje, neste Plenário. Inclusive, a maior parte é na
parte da tarde.
Então, têm professores de várias escolas e de
vários municípios diferentes. Professores e alunos de
vários municípios, de Mucurici, de Cariacica, de
vários municípios. E esses jovens fazem o papel de
parlamentares, hoje, dentro desse programa. Já teve a
primeira fase, no primeiro semestre, e hoje é a
complementação.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Senhor
Deputado. E é importante, pois eles serão,
naturalmente, multiplicadores.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA Exatamente.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - A doutora Telma não falou
ainda, mas deverá falar, e peço desculpas até por
entrar nessa seara em que S.S.ª é a especialista, mas
as pessoas que comentam em casa, que tem vontade
de se matar, essa pessoa tem um potencial grande de
se suicidar.
Outra coisa, fiquem perto dessa pessoa que
tentou o suicídio, a doutora Telma deverá falar,
porque é uma pessoa que um dia poderá concretizar
esse ato. Então, é importante que vocês também
levem para casa essa reflexão e lutem pela prevenção
do suicídio.
Como disse antes, o suicídio não tem vacina,
tem prevenção e é isso que a doutora Telma está
fazendo tão bem aqui. Muito obrigado.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - É
com prazer, então, que cumprimento as pessoas da
galeria, que certamente serão multiplicadores das
informações hoje apresentadas.
É muito importante a nossa campanha se
estender para as escolas, inclusive para as crianças
mais novas, para as igrejas, paras as diversas crenças
e chegar a todos os locais, para que possamos
conseguir êxito na campanha. Não ficar restrita
somente ao setor de saúde, mas se estender também
para o setor de educação, tão importante em nosso
País.
É possível prevenir o suicídio? Sim, em
noventa por cento dos casos. Como essa aula foi feita
na cartilha da ABP e CFM, falamos muito nos
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profissionais de saúde, porque estamos dando
treinamento e fazendo palestras para estudantes de
medicina, para pessoas que trabalham em outras
áreas, como psicologia, terapias, assistência social e
terapeutas familiares, para que eles multipliquem esse
treinamento. E de todos os níveis de atenção. Quando
falo todos os níveis, falo em atenção primária,
principalmente, secundária e terciária. A atenção
primária é a porta de entrada do paciente com
comportamento suicida. Então, eles também têm que
estar preparados para ou encaminhar para uma
atenção secundária ou para uma atenção terciária, que
vai usar outros procedimentos terapêuticos. Todas as
áreas têm que ser envolvidas.
Vamos definir suicídio, porque é interessante.
É um ato deliberado pelo próprio indivíduo. É o
indivíduo que quer se matar e produz o ato suicida.
Falamos que é um ato consciente, mas colocamos
uma observação que é ambivalente. O que queremos
dizer com isso? Que muitas vezes esse indivíduo age
por impulso ou sob uso de drogas ou álcool. É
comum. Noventa e oito por cento dos suicidas
ingerem álcool antes do ato suicida, mesmo não
sendo alcoolista. Então, é importante dizer que essa
ambivalência é que nos faz resgatar essas pessoas e
dar-lhes uma chance de viver.
O comportamento suicida, como já falei, é
um fenômeno presente, não é só específico de algum
país nem cultura, embora o índice de suicídio seja
maior em países em desenvolvimento do que em
países mais desenvolvidos, de primeiro mundo. Por
quê? Porque lá eles têm uma atenção à saúde mais
voltada para esses assuntos e, logicamente, a
prevenção é mais avançada e mais eficaz. Mas,
mesmo assim, ela não é específica de nenhuma etnia.
Em religião tem estudos mostrando que católicos e
kardecistas se suicidam menos e protestantes se
suicidam mais. Há pessoas que estudam, também,
esse tipo de comportamento em determinadas crenças
religiosas.
Esse ponto é muito importante. Sempre
atribuímos uma morte por suicídio a um determinado
fator. É muito comum a população mesmo falar que
fulano se suicidou porque se separou da esposa ou
porque perdeu o emprego ou porque foi humilhado
ou porque foi à falência. Temos esse hábito de atribuir
a uma causa única, mas temos que ver o ato suicida
como um processo. Ele vem na vida da pessoa de uma
forma muitas vezes crônica e vai eclodir finalmente
no ato suicida. Então, temos que detectar o
comportamento suicida, o que é muito importante
para podermos agir.
No comportamento suicida temos os
pensamentos que vêm e vão, que consideramos que
são um fator de risco leve, mas é para observar, não é
para esquecer a pessoa e deixar para lá. Temos a
ideação suicida passiva, em que o indivíduo pensa
muito no suicídio, mas ainda não fez um
planejamento de como ele vai executar o ato. E tem a
ideação ativa. Esta sim é muito preocupante, é um
paciente de alto risco, porque ele já fez testamento, já
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refez sua vida, se despede dos parentes, começa a
ficar meio esquisito, falando muito em morte. Essa
pessoa já tem um plano estipulado de como vai
executar. É uma pergunta que sempre fazemos em
consultório: Você já pensou em como você vai se
suicidar? E o indivíduo já fez todo um roteiro. Esse é
de muito perigo.
Essa figura, fiz mais para falar da parte
cultural. O suicídio, em algumas culturas, era até
chamado do que chamamos de suicídio altruísta,
como os camicases japoneses, por exemplo, e na
Grécia antiga o clássico Sócrates, que tomou cicuta.
E por aí vai. Mas o que interessa para nós é o que
está acontecendo agora, neste momento, e que temos
que ter uma ação mais proativa. A cada quarenta e
quatro segundos uma pessoa se suicida. Este dado é
alarmante e todos se assustam. E a cada três
segundos, uma tenta. Para cada pessoa que se suicida
existem dez ou vinte que estão com o comportamento
suicida, estão tentando o suicídio. Então, existe agora
esse dado da atualidade.
O suicídio gera um sério impacto não só para
a família, mas para vizinhos, para parentes, para toda
a sociedade. Não nos esqueçamos daqueles que
sobrevivem. Existe a prevenção e a posvenção, ou
seja, temos que tratar as famílias de suicidas, temos
que atendê-las, temos que compartilhar com elas e
trabalhar o luto que ficou. Tenho até exposições,
apresentações de como tratar a família do suicida,
que sente culpa, é acometida por pensamentos
fantasiosos: Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse
feito isso. Também precisamos pensar nisso.
A idade média está diminuindo. Entre quinze
a vinte e nove anos de idade é uma faixa etária bem
importante dos que cometem o suicídio, além dos que
estão na faixa dos setenta anos, que tem aumentado
bastante o número de suicídios.
Temos
as
substâncias
psicoativas,
principalmente o álcool. Com o aumento do uso e
abuso de drogas, a dependência química, tem
aumentado muito o número de suicídios. Por isso que
também, na prevenção, deve-se tratar a dependência
química, ter locais de internações, tratamentos
eficazes, pessoas bem treinadas.
Dentro da ABP, temos o setor de
dependência química, coordenada pelo doutor
Ronaldo Laranjeira, que dá muitos cursos sobre
dependência química. Cada vez mais temos
psiquiatras
especialistas no tratamento de
dependência química.
É a terceira causa de morte, que agora é a
segunda, em adolescentes. Para se ter ideia, quatro
milhões de adolescentes têm cometido suicídio. Pelo
menos cem mil obtêm êxito. Isso é muito alarmante. É a
juventude que está dando cabo da vida, cometendo
suicídio. Eles são muito impulsivos e, tendo algo de
fácil acesso, não pensam duas vezes. Quando
sobrevivem até se arrependem. É muito interessante
essa avaliação.
As meninas tentam mais que os meninos.
Sempre na relação entre o homem e a mulher há uma
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proporção de três homens para cada mulher em
suicídio e de três mulheres para um homem nas
tentativas de suicídio. Têm sido feitos estudos sobre
isso. Uns falam que é porque a mulher é mais
extrovertida, fala mais, desabafa mais, fala mais de
seus problemas, mas também há estudos que
mostram que os homens usam meios mais letais que
elas.
A mensagem que acho superimportante é que
toda ideação ou tentativa de suicídio deve ser levada
a sério. Nada de falar que é piti, é histeria, está
querendo chamar a atenção. Isso já foi coisa do
passado. Tenho quarenta e três anos de medicina e
ouvi muito isso durante meu curso e durante meus
plantões. Atendíamos uma pessoa que tinha atentado
contra a vida e falávamos assim: Não, ela não quer
nada. Ela só quer chamar a atenção.
Às vezes essa pessoa erra a mão mesmo. Às
vezes, toma o veneno, usa o meio, não se consegue
salvá-la e vai a óbito.
Temos quatro mandamentos da Organização
Mundial da Saúde: conectar, comunicar e cuidar.
Conectar é estar alerta, estar com a escuta aberta para
pessoas que falam em suicídio, que estão tentando se
suicidar ou estão falando que estão muito tristes, que
a vida não vale mais a pena. É preciso conectar com
essas pessoas. Comunicar e mandar para um
especialista, um profissional. Por isso que digo que a
campanha é extensiva a todas as camadas da
sociedade. Ouvir uma pessoa e dizer a ela: por que
você não procura um psiquiatra para se tratar?
Identificar os mandamentos da Organização
Mundial da Saúde e cuidar. Ter um local para atender
essa pessoa dignamente e para que dê continuidade
ao tratamento, porque médicos, sabemos - é que uma
pessoa vai a uma consulta e depois não consegue
outro lugar para dar continuidade ao tratamento,
porque a procura é muito grande. A Psiquiatria tem
sido mais do que nunca procurada nos consultórios,
nas clínicas privadas e públicas.
Os quatro mandamentos: proteger a vida; não
minimizar a tentativa; demonstrar empatia, o que é
importante, principalmente o médico ou o
profissional que vai atender, ele não deve humilhar a
pessoa, não deve envergonhá-la, tipo: Mas por que
você está pensando nisso? Você é uma pessoa que
está tão bem de vida, que tem uma família boa, uma
esposa boa, filhos. Porque aí a pessoa se sente mais
culpada ainda por estar pensando em suicídio. Então
tem coisas que não devemos falar, e há coisas que
temos que falar para a pessoa.
E, mais importante do que falar, é escutar.
Em um daqueles sites do Ted tem um senhor que
presta um depoimento dizendo que ele salvou duzentas
e trinta e três vidas na ponte Golden Gate, só dois ele
não conseguiu salvar, um rapaz e um senhor de idade.
Ele falou muito para a pessoa e, quando ele acabou de
falar, o rapaz que se suicidou falou: Olha, gostei
muito do que o senhor me falou, mas não vou mudar
de ideia não, eu vou realmente pular da ponte e vou
morrer. Cumprimentou, e pulou. Então, fica uma

78 - Diário do Poder Legislativo
mensagem: escutar; não falar muito também não,
falar o necessário, o estritamente necessário, mas ter
uma escuta amistosa, acolhedora, para que essa
pessoa se sinta à vontade para falar sem se
envergonhar de estar pensando em suicídio.
Uma pergunta que muitos fazem a respeito
do suicídio é: É um ato corajoso ou é um ato
covarde? Essa é uma pergunta muito difícil de
responder. É um ato corajoso, fulano se suicidou
porque é um suicídio digno de uma pessoa... Ou,
então: É um covarde, não sabe enfrentar as
dificuldades. Eu acho que não podemos ser radicais.
Eu prefiro dizer que é uma pessoa doente, que está
com um transtorno mental e que precisa ser tratada.
Acho que essa é a nossa fala diante de uma pessoa
com comportamento suicida. Nada de dizer que é
covarde, nem que é corajosa. Nada disso. É alguém
precisando urgentemente de tratamento.
Vemos agora fatores de risco, cujo fator
maior é uma tentativa prévia. Essa pessoa tem que ser
acompanhada; ela não pode ficar jogada, nem ela
nem a família. Ela tem que ter consultas assíduas, ter
um profissional de referência, de preferência. Outro
fator é a doença mental: depressão, que falaremos
depois. Aquelas porcentagens: Noventa por cento é
portador de doença mental. Eu não quero dizer que
todo doente mental, ou com transtorno mental se
suicida, não é por aí. Não é porque tem um transtorno
mental que vai suicidar-se, isso é uma coisa que tem
que ficar bem entendida. Mas as mortes por suicídio
ocorrem mais frequentemente nos portadores desse
tipo de doença quando não tratadas, não devidamente
assistidas. Fica sempre essa ressalva.
O mesmo usamos na Psiquiatria: O paciente
psiquiátrico é violento. Vamos ter medo dele. Ele é
violento, pode nos agredir, ele mata. Eles são mais
vítimas do que algozes, na verdade. Nós temos
transtornos de personalidade, que são pessoas que
cometem crimes considerados hediondos e graves.
Mas, em geral, no cômputo geral, o esquizofrênico é
mais vítima do que propriamente algoz. A não ser que
esteja descompensado, com sintomas positivos:
alucinações, delírios, vozes mandando ele matar.
Alucinações auditivas são as mais comuns na
esquizofrenia. Então ele não está sob controle. Então,
isso é algo que tem que ser visto.
E outros transtornos psicóticos: ansiedade;
transtorno de ajustamento, cada vez mais comum.
Têm os chamados transtornos pós-traumáticos
crônicos e agudos, mortes de entes queridos, outros
diagnósticos, e sem diagnósticos. Esses são os
notificados.
Fatores de risco: idosos, como já falei;
gênero masculino, depende muito do país; raça
branca. A típica discrição: pessoa da raça branca,
solteiro. Os casados têm menos probabilidade, em
termos gerais, do que os separados, devido ao
isolamento social também. Isso é importante.
Também entram aí os transtornos de gênero,
desemprego, solidão.
Quanto aos sentimentos dos pacientes que
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cometem suicídio, antes de cometer, os que
sobrevivem falam que sentem um desamparo, um
desespero imenso e uma desesperança. São os três
dês: desespero, desesperança e desamparo. É nisso
que temos, como sociedade, como comunidade,
tentar fazer o nosso trabalho, cada um no seu local de
trabalho e na sua profissão.
Problemas legais e porte de arma de fogo.
Estamos fazendo estatísticas de suicídio em policiais.
Farei uma palestra dia 21 de setembro para o
Ministério da Saúde em que o público alvo será a
Polícia Federal, IBGE, Anvisa, Funasa, médicos do
trabalho. Os policiais federais estão muito curiosos.
A médica do trabalho que agendou comigo a palestra
falou que estão muito curiosos e muito interessados
em saber como abordarão, que é a grande questão,
um paciente com comportamento suicida.
Doenças mentais, não repetirei, já foi falado.
Depressão, doenças mentais e aspectos sociais. Na
verdade, temos três pilares: os fatores pessoais,
individuais e genéticos, que são do indivíduo, temos
os fatores mediadores e os fatores precipitantes. São
várias posições. Quem quiser fazer um projeto tem
que trabalhar nesses três níveis.
A genética está evoluindo muito. Já temos
quatro genes que estão sendo estudados como os da
predisposição para o suicídio. Mas não significa que
quem tem esse gene se suicidará. Estará exposta às
adversidades da vida e é uma pessoa vulnerável. É
uma questão de vulnerabilidade.
É muito comum a associação de doenças
mentais, da depressão, com doenças crônicas
também. Personalidade impulsiva, agressiva, humor
instável, abusos físicos na infância e no adulto
também, abuso físico ou sexual, e já falei da
desesperança.
Suicidabilidade é o termo que estamos
usando que se refere não só ao paciente com
comportamento suicida, mas também a sua família.
Sempre pergunto no consultório, o médico nunca
pode deixar de perguntar diante de um paciente com
transtorno mental, se já pensou em se matar. Sempre
pergunto, é rotina no meu consultório. Quando eu faço a
consulta pergunto: Já passou pela sua cabeça se
matar? Aí você abre uma chance para a pessoa falar.
Demonstrando empatia, a pessoa se abre e você pode
ajudar.
Temos as doenças crônicas. A longevidade
tem aumentado e com isso essas doenças,
principalmente as demências, têm aumentado muito.
O idoso tem um sentimento de que é um fardo para a
família. Esse é um dos fatores que falarei na palestra
para os estudantes de Psicologia da UVV, as
características da personalidade do suicida.
Voltando, esse suicida tem também alguns
traços de temperamento. Por exemplo, a
impulsividade, a agressividade, a instabilidade de
humor, que pode entrar o transtorno bipolar de
humor, quando é muito frequente o suicídio, a virada
maníaca. Temos estados mistos em que o indivíduo
está triste, deprimido, mas tem energia para se matar.
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E alguns medicamentos também que são
usados. Às vezes a pessoa tem um comportamento
bipolar e às vezes uma medicação, não é a regra, mas
quando medicamos adequadamente diminui muito
esse risco de ele se suicidar.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Doutora Telma, só para
lembrar, a senhora disse que falará para os
estudantes. Peço que diga o dia e a hora para
convidar as pessoas que nos assistem pela TV Ales,
por gentileza.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA Dia 15 de setembro estarei na UVV, às 19h, falando
para os estudantes de Medicina e Psicologia e
também para as outras pessoas. O evento é aberto.
Todas as palestras são gratuitas, não tem cobrança
nenhuma. Dia 21, às 14h, estarei no Ministério da
Saúde, rua Moacyr Strauch, 85. Não colocamos no
cartaz, mas a referência é que é próximo à Ponto 1 e
ao restaurante Bully’s. Estarei às 14h no Ministério
da Saúde e às 19h estarei na Unimed fazendo uma
palestra não somente para os associados, também é
aberta ao público. Também estamos negociando com
o Tribunal de Contas do Estado uma palestra, talvez
dia 28. Ainda não está firmado o dia, mas estamos
conversando para vermos a possibilidade de darmos
uma palestra ainda este ano no Tribunal de Contas,
onde parece que há um anfiteatro de duzentos
lugares. Negociaremos com eles e talvez em breve
tenhamos essa chance também.
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Doutora
Telma, por gentileza, antes que a senhora termine. Vi
os fatores colocados pela senhora. Observamos e
tivemos um caso há um tempo de pessoas que tomam
medicação buscando o emagrecimento, buscando a
supressão do apetite, e essas sustâncias acabam
causando certa depressão e associado ao uso de
álcool isso se intensifica. Existe algum estudo sobre o
uso de medicação controlada para obesidade também
ser causadora?
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA Existe sim. A própria Sibutramina, que foi retirada do
comércio e depois voltou, a Anvisa liberou
novamente. Toda medicação, quando bem indicada,
com diagnóstico preciso, acompanhado pelo médico,
porque não adianta o médico prescrever e a pessoa
sumir e nunca mais voltar, ou achar que se fulano
está tomando o remédio é bom e vou conseguir uma
receita para mim porque se funcionou para ele, para
mim vai funcionar também. Não é por aí.
Não existe medicamento que não provoque
um efeito colateral sem que seja comunicada ao
médico a dosagem, a posologia ou a mudança de
medicamento. Quanto ao uso de álcool junto a
medicações, há sempre contraindicação. Sempre
aconselhamos a não fazer uso de álcool tomando
determinada medicação.
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A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Porque
intensifica. Potencializa a ação do medicamento.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA Exatamente. Benzodiazepínicos, por exemplo. O
álcool triplica ou aumenta várias vezes a ação do
benzodiazepínico. Tanto que algumas pessoas que
são abusivas tomam benzodiazepínicos e tomam
álcool.
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - A
Sibutramina seria uma dessas medicações também?
Porque a Sibutramina ficou banalizada. Não
querendo fazer apologia contra a Sibutramina, porque
ela é controlada, e toda medicação sob controle, sem
controle, vira um veneno. Mas a Sibutramina foi
muito banalizada. É importante as pessoas saberem
que tem um efeito colateral que causa depressão e
que pode também ser fator desencadeador não só
apenas disso, mas também de outras questões.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - O
que podemos falar é que dentro de cada especialidade
existem medicamentos que são quase exclusivamente
usados por aqueles especialistas. O endocrinologista,
por exemplo, quando medica, tem conhecimento de
causa. Ele conhece o remédio, estuda os efeitos
colaterais e está habilitado para informar ao paciente
desses efeitos colaterais e das providências a serem
tomadas.
Durante a anamnese médica, na nossa
consulta, orientamos o paciente sobre o medicamento
que está tomando, a dosagem mais adequada para ele,
e se sentir algum afeito colateral, que procure. Mas
há o paciente que faz a consulta e se automedica, o
que é uma coisa extremamente perigosa. Ele aumenta
a dose, tira o remédio ou toma só uma vez por
semana e diz que o remédio não fez efeito, ou quando
vai tomar duplica a dose sem comunicar ao médico.
Todas as estratégias de tratamento têm que
ser levadas a sério, porque quando a pessoa vai
consultar, cada vez mais estamos em uma medicina
que o paciente tem acesso a muita informação. Ele lê,
vai ao tal do doutor Google, em vez de procurar em
outro site, ao invés de procurar outro site, usamos
muito o tripdatabase que é maravilhoso, mas o
doutor Google responde a tudo. Doutor Google fala
tudo e tem muitos assuntos lá, mas às vezes a
informação não tem um estudo, não tem uma
metanálise. São trabalhos esparsos e a pessoa, às
vezes, acredita naquilo.
Então, tem que ter um filtro no que você lê e
é importante que seja bem informado e traga para o
médico a sua dúvida, gosto muito. Olha, li no Google
que isso aí... Mas qual é a fonte? É uma fonte válida,
ela é validada, o estudo é validado? Tem
fidedignidade esse estudo? Então, é importante, mas
nem tudo que se lê no Google pode ser levado a
sério.
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Farei mais
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duas perguntas à senhora para, dentro do que está
falando, poder nos ajudar.
Existe no estado ou fora dele algum estudo
sobre a incidência grande de suicídio na população
pomerana, em nosso estado ou em nosso país e
também na região da Pomerânia? Tem estudo nesse
sentido?
A outra questão: a senhora acha que a
facilitação, como no caso de uma discussão que está
tendo nesta Casa, sobre a colocação de telas de
proteção na Terceira Ponte, que é um local de grande
incidência de suicídio também, tomando algumas
atitudes inibidoras auxilia ou não vale nada? São as
duas questões que gostaria de fazer.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - A
raça pomerana, existem estudos falando que em
indivíduo branco, de olhos azuis, tem uma certa
prevalência, mas não temos estudos, propriamente
enfocando isso, pelo menos não conheço, posso
pesquisar depois e te informar.
Sobre a ponte, como falei no início, temos
que estudar cada local, cada região, quais são as
questões que estão ocorrendo nessa região. A ponte,
por exemplo, é o efeito Werther, que Goethe
escreveu. Um rapazinho chamado Werther, depois de
um romance, em 1774, fica apaixonado pela moça e
se suicida. E tem outros exemplos também. Após a
edição desse livro, vários rapazes se suicidaram.
Então, existe uma avalanche de suicídios
quando ele é notificado. O efeito é, às vezes, até
irreversível. E, em Vitória, a ponte tem sido objeto de
local, de certa forma subnotificado, e virou um
hábito, eles têm até o local da ponte que pulam, é o
meio, e prejudica até a estatística porque tem uma
parte que é Vila Velha e outra Vitória.
Acho que na ponte seria muito interessante se
puder ser feito alguma coisa. Acho que isso é muito
útil. Aqui, em Vitória, sim.
Existe um estudo muito interessante, não me
recordo exatamente detalhes porque li en passant, de
uma ponte, não sei se é a Golden Gate, mas é uma
outra ponte que tinha o local de pedestres e a
Samsung, nesse lugar onde passavam os pedestres,
colocou luzes amarelas falando palavras de afeto,
palavras acolhedoras, você é muito bom para mim,
você vai fazer falta, você é uma pessoa querida, nós
te amamos, e diminuíram em oitenta e cinco por
cento os suicídios.
Interessante esse estudo. Não temos passarela
para pedestre na Terceira Ponte, mas achei muito
interessante a questão da ressignificação da vida do
indivíduo porque ele ouviu aquilo e de certa forma
mudou de ideia. Pelo menos naquele momento, é o
que falo, naquele momento. Não posso assegurar que
em outro momento ele não vá se suicidar, mas, pelo
menos, relatam que casos de suicídio diminuíram
oitenta e cinco por cento.
O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Bom dia,
doutora Telma! Há poucos dias recebemos um grupo
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aqui, de Linhares também, que há uns dois meses fui
procurado por eles e comecei a tomar conhecimento
do que acontecia em nossa cidade, no estado do
Espírito Santo, no Brasil e no mundo com relação
aos suicídios, as causas e as consequências. Abrimos
espaço neste plenário para eles fazerem uma
exposição, como a senhora está fazendo.
Disputo este ano, novamente, o pleito em
Linhares, na condição de candidato a prefeito, e me
senti na obrigação de me aprofundar no tema. É
muito interessante o que aprendemos: Se está com
problema procure uma Igreja. Aprendemos isso
desde a infância: Vá à Igreja que resolverá seus
problemas. Claro que resolve. Ajuda muito e
sabemos disso, mas muitos precisam dos cuidados de
um profissional como a senhora e tantos outros.
Muitos precisam de uma voz amiga. E o que me
chamou atenção foi o ouvido, porque fui a uma
celebração religiosa no projeto Resgate São
Francisco de Assis, em uma missa, domingo, onde
eles cuidam dos dependentes químicos de drogas
lícitas e ilícitas. O palestrante colocou exatamente
como a senhora. O dependente de uma droga ou
depressivo não quer, muitas vezes, ouvir nada. Só
quer o ouvido amigo. Isso me chamou atenção e é
uma verdade.
Sou professor por opção, assim como o
Senhor Deputado Sergio Majeski, e estive durante
dezessete anos em sala de aula trabalhando como
professor. Encontro pessoas que falam: Gosto muito
de você! Mas eu não falo nada. Mas você ouve. Saber
ouvir é um santo remédio para as pessoas depressivas
e que precisam de ajuda. É termos a delicadeza de
pelo menos saber ouvi-las. Parabéns ao Senhor
Deputado Doutor Hércules e à senhora.
Sábado, às 8h30min, com saída da Praça 22
de Agosto, em Linhares, teremos uma caminhada
com esse grupo que se intitula Navil, Núcleo de
Apoio à Vida dos Linharenses, junto com o CVV.
Estarei presente também falando um pouquinho dessa
proposta que é para salvar vidas. Parabéns!
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - O
senhor colocou algo muito importante, a escuta, ter
tempo para ouvir. Estive aqui dia 5 e vi a
apresentação do CVV, que considero um excelente
colaborador nosso. Trabalhamos com vários tipos de
entidades e o CVV realmente faz um trabalho muito
interessante. Agora, também complementamos com
medicação, que é muito importante. A escuta é muito
boa e já há estudos mostrando.
Inclusive, o senhor tocou em um termo,
resiliência. Fiz um estudo para apresentar a
psicólogos, em uma linguagem psicológica, claro, e a
resiliência está sendo muito pesquisada, dentre outras
características, porque eles têm um modelo que
denominam motivacional e volicional. Entra a
questão cognitiva e a motivacional. A resiliência é
muito pesquisada e surte muito efeito nos militares,
nos drogaditos e nos prisioneiros. Então, não é para
todos os indivíduos que a resiliência é um fator de
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proteção. Tanto que os psicólogos trabalham
desenvolvendo a resiliência, que é a habilidade de
enfrentar situações estressantes, ter capacidade de
extrair experiências de uma adversidade e a
característica de enfrentamento do estresse. Então, a
resiliência é muito importante e é uma característica
de enfrentamento do stress. A resiliência é muito
importante, e é uma característica dos dependentes
químicos. E a questão da religião, logicamente é um
fator de proteção, não só pela crença do indivíduo,
mas pela reunião, pela comunidade, por estar junto.
Isso tudo é muito importante, é um fator excelente de
proteção. Temos dentro da ABP um grupo que está
estudando espiritualidade e psiquiatria. Estão fazendo
vários estudos.
O Sr. Hudson Leal - (PTN) - Quero falar
sobre o tema da tela na Terceira Ponte, que considero
importante, mas a coisa fundamental é sobre o
tratamento, o que é feito.
Fiz um requerimento por meio da Comissão
de Saúde. A senhora já falou um número, mas já
pesquisei. Isto aqui é uma informação errada e foi
dada pela secretaria de Saúde, que considera o Brasil
no septuagésimo primeiro lugar na classificação
mundial. Tem número do CFM que coloca como
oitavo, e a senhora passou um número de vigésimo
nono. Esse é um número errado, Doutor Hércules, é
muito maior.
O secretário de Saúde, quando for dar essas
respostas, tem que ouvir pessoas que pelo menos
estudam o tema para dar uma resposta objetiva. E a
coisa mais grave é que a senhora falou que é o
segundo lugar em suicídio de adolescente no mundo.
Então, como podem colocar em septuagésimo
primeiro? Essa informação está equivocada.
Sou médico, assim com o Senhor Deputado
Doutor Hércules. Sabemos interpretar e ler. Isso aqui
está errado, e ela coloca o que foi dito pela senhora
que há uma importante subnotificação dos órgãos por
suicídio em todas as estatísticas. E fala que aqui no
Espírito Santo é de duas a dez vezes menores. Se há
subnotificação, tem que falar para essa pessoa que é o
contrário, que o número é muito maior.
O que pedi objetivamente é: o que foi feito?
Reunião, reunião, não leva a nada. É muito
importante o CVV, mas o mais importante é ter
médico para tratar: o médico psiquiatra. Isso é o que
tem que ser feito. A depressão, conversando ontem
com a senhora, será a primeira doença no mundo
daqui a uns dez, quinze anos, e a depressão é o que
mais leva ao suicídio.
Essa secretaria de Saúde tinha que ter coisa
prática, e é barato, não é caro, são coisas baratas. Se
fosse para construir uma unidade grande, isso será
construído na hora. Precisa ter profissionais de saúde,
todos, médicos, enfermeiros, psicólogos.
É importante a secretaria de Saúde ouvir isso
e corrigir. Deram uma resposta errada para mim. Isso
aqui é passível até de um processo contra o secretário
de Saúde, porque ele tem que dar informações
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verdadeiras aos Senhores Deputados. Não foi ele,
mas foi uma pessoa. Mais uma vez, o responsável
pela área técnica da secretaria de Saúde não é um
psiquiatra. Como é que pode? A senhora acabou de
dizer que noventa por cento dos casos de suicídio é
por doença, transtorno mental, precisa de tratamento.
Hoje existe uma lista de espera. Senhores
Deputados Doutor Hércules e Guerino Zanon, a
senhora também, tentem marcar um psiquiatra na
rede pública, que é atenção secundária do Governo
do Estado, não é do município. Quanto tempo vai
demorar? De seis a oito meses, dependendo, não dá
tempo, e a pessoa comete suicídio. O Estado tem
responsabilidade nisso aí.
Acho que é um programa de governo
trabalhar com isto: a prevenção do suicídio.
Parabéns pela sua palestra. Vou ficar até o
final para assistir.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - O
que o Doutor Hudson falou é uma realidade. Temos
até um lema na ABP, que as federadas adotaram: Não
há saúde mental sem psiquiatra. A saúde mental é
importantíssima, mas o psiquiatra é importante dentro
da equipe, não pode prescindir de um psiquiatra.
Gostamos de trabalhar em equipes
multiprofissionais, são importantes, cada um na sua
especialidade. Isso só agrega. Tive um professor,
Antônio Branco Lefèvre, que falava que uma equipe
multidisciplinar - me lembro das suas palavras, era
um papa da neuropediatria - é igual a um casamento:
se não der certo é estéril, não produz filhos. Equipe
multidisciplinar geralmente tem um discurso único.
Único, não quer dizer sem individualidade. O que dá
característica interessante da equipe multidisciplinar
é a heterogeneidade das pessoas. Cada uma
acrescenta com aquilo que tem; não é cada um sair
falando alguma coisa. Sempre tem um que centraliza
ou monopoliza as ações. Trabalhar em equipe
multidisciplinar é um trabalho muito importante, mas
que tem que ter certos requisitos para poder prosperar
essas ideias que são geradas. É isso que eu queria
falar.
Vamos acabar com os mitos. A Organização
Mundial de Saúde começou a sua explanação de
noventa e duas páginas, que estudei, começando a
falar exatamente dos mitos. Em cima do mito você dá
a informação.
Quem fala, não tenta ou faz. O fato: sempre
falam antes. Sessenta, quarenta por cento das pessoas
que falaram em suicídio tiveram atendimento médico
antes de tentar o suicídio. Não deram continuidade ao
tratamento, não puderam concluir o tratamento.
Pedem ajuda médica e dão vários sinais. Dizer que:
Ah, acontece de uma hora para outra! Não, não
acontece não. Faz uma consulta que você será
escutado.
Quem utiliza métodos não eficazes não quer
morrer, está facilitando o socorro. Também é
mentira. Errou a mão e morreu. Todo método deve
ser considerado seriamente. E a falta de coragem de
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hoje pode desaparecer amanhã.
Quem já tentou várias vezes... É a maior
mentira! Quem já tentou várias vezes não vai se
matar. Esse é o maior fator predisponente, a pessoa
que já tentou o suicídio. Por outro lado, nós temos
pessoas que se trataram e nunca mais procuraram se
suicidar. Isso é muito importante para nós. O
tratamento correto, levado a termo, levado a sério,
produz efeitos.
O suicida quer morrer. Também é mentira!
Nem sempre ele quer morrer.
Eu ia apresentar também, Doutor Hudson,
nós temos o projeto da ABP, da campanha.
A ideação suicida quando se inicia o
tratamento. Ah! Isso! Procurou o psiquiatra, tomou
remédio, não vai morrer mais. Mentira! O remédio
demora quatorze dias para fazer efeito. Usamos
outros complementares logicamente, para o individuo
dormir ou alguma coisa desse tipo, mas não quer
dizer que por que ele fez uma consulta já está
liberado, já está livre. Isso ocorre muito no serviço
público. Custa a conseguir a consulta, não remarca,
não vem, some. Depois você fica sabendo que o
individuo se suicidou. Culpa do médico? Não! Nem é
culpa do individuo, porque às vezes ele procura, mas
não tem a consulta. O médico está exacerbado de
trabalho e não dá conta de atender todo mundo.
Então, acaba por não dar continuidade.
Efeitos imediatos. Falar sobre suicídio pode
levar alguém a se matar. Mentira também! Permitir
que você fale. Fator de proteção, quem me
perguntou? O deputado ali.
Religiosidade. Crianças em casa, habilidades
positivas de enfrentamento. Têm pessoas que têm
capacidade de solucionar problemas. A psicoterapia
ajuda o indivíduo a procurar. Primeira coisa: está
tentando se matar? Qual o problema? Existe alguma
outra coisa que possamos fazer? Você já tentou outra
possibilidade de escapar desse problema? Pensamos
junto com a pessoa outras saídas. Habilidades
positivas. Têm pessoas que são muito proativas, são
otimistas e querem resolver o problema, mas têm
outras que são pessimistas, que acham vai dar tudo
errado.
Os laços afetivos, por exemplo, é uma coisa
que é muito importante, haja vista pessoas que
perdem parentes próximos e se suicidam com mais
frequência.
Relação terapêutica positiva, importante à
beça; o médico formar o vínculo. Cada vez ficando
mais prejudicado pelo número de pacientes que o
médico atende no serviço público. Trinta, quarenta e
por aí vai.
Vitória pessoal. Importância da rede de
saúde.
Agora vamos chegar à parte concreta do
tratamento. Eu trabalhei por três anos consecutivos
no Caps, Centro de Atenção Psicossocial. E a nossa
meta, pelo menos de quem formou o Caps na época,
era de que o paciente passaria pelo Caps, se curaria e
depois iria para uma rede ambulatorial para dar
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continuidade. Só que não existia essa rede
ambulatorial para dar continuidade. Então, eles
permaneciam no Caps. Tinha até o número um, era
numerado, o primeiro que chegou. Fiquei três anos lá,
duas colegas ficaram dois anos, e o número um está
lá até hoje. Por quê? É erro dele? Erro do Caps? Não!
Porque ele encontrou o local que o acolhesse bem,
então ele fica lá. Se ele não tem uma rede
ambulatorial para dar continuidade ao tratamento, ele
acaba ficando crônico e não sai mesmo. Fica no Caps
e só vai aumentando o número da fila de espera.
Nunca consultaram. Proporcional ao longo da
vida. Focar. Prevenção Primária. Falei também na
formação de médicos e incluir no currículo do
médico o assunto suicídio. O indivíduo que se forma
em Medicina passa pela Psiquiatria, vê como faz a
eletroconvulsoterapia. Na época, era o tal do
eletrochoque, agora não é mais e sim o
eletroconvulsoterapia, que já se mostrou um método
muito eficaz quando bem indicado. Mas não se fala
em suicídio. Não vemos falar nisso como tem se
falado agora, felizmente.
Posvenção. Parentes, como falei. Promoção
de qualidade de vida, a importância da comunidade,
das igrejas, escolas, associações, ONGs e não ONGs.
Regulação de acesso, o que o Senhor Deputado
Hudson Leal estava falando. Existe acesso a
medicações, mas o próprio CRE ou SUS colocam
muita dificuldade na liberação desses medicamentos
de alto custo, porque exigem que seja somente para
um determinado CID, Classificação Internacional das
Doenças. CID 10. Às vezes só tem para
esquizofrenia. Já foi adotado para transtorno bipolar.
Trato muito paciente autista, o F-84.0 não inclui na
lista do Remume medicamentos para esse tipo de
paciente. Precisamos que esses pacientes internados ou
da rede ambulatorial pública ou mesmo da privada,
porque SUS é Sistema Único de Saúde, tenham
direito a medicamentos para dar continuidade ao
tratamento.
Falaremos da ponte. Construções seguras.
Existem prédios famosos por serem muito altos e as
pessoas se suicidarem. Promoção de qualidade de
vida. O ranking de estados. Número de mortes por
cem mil pessoas. O Rio Grande do Sul está batendo o
recorde. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro com o menor número,
Espírito Santo em vigésimo segundo. Esse dado é por
cem mil habitantes. O número de suicídio por cem
mil, chamado prevalência.
Número de mortes por estado. São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas, Paraná, Ceará, Santa Catarina,
Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo.
Ranking pela taxa de suicídio. Quando falo
prevalência, falo número de suicidas, atentados
suicidas. Há três tipos, ideação suicida, atentados e o
suicídio consumado. Ninguém fala suicídio bem
sucedido. Não se fala, pelo amor de Deus. Suicídio
bem sucedido é muito feio falar desse jeito. É
suicídio consumado. Como tem o suicídio não
sucedido ou não consumado, não se falará também
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suicídio bem sucedido. Não existe essa palavra, é até
pejorativa.
O país que mais tem mortes é a Coreia do
Sul. Risco de suicídio mesmo está na cor rocha do
slide. O verde está nos atentados, e na ideação há o
gráfico em rosa.
Os países que mais têm
estudado suicídio são os europeus, onde não se
encontra o maior índice de suicídio. Os países
asiáticos, a Coreia e também a Coreia do Sul têm um
número muito grande. A última estatística fala muito
na Rússia e na Ucrânia, que também já está no
gráfico, mas com um número não muito elevado, e na
Lituânia. Esse slide mostra por diferentes regiões do
mundo.
Por
países
desenvolvidos
e
subdesenvolvidos. Tem a estatística, depois, a quem
interessar, podemos deixar esse slide disponível.
O que o doutor Hudson Leal estava falando,
o Brasil, estamos no slide em amarelo, suicídio por
cem mil. Olhem o Brasil em amarelo.
Há muitos suicídios não notificados na
África. Há países em que o suicídio é proibido de ser
notificado, é cultural mesmo, o que desvirtua um
pouco a epidemiologia, porque não se tem uma noção
muito exata quando se faz um estudo comparativo.
No slide, temos os países por cem mil em
vermelho, em amarelo e em branco, cor clara. Temos
por homem e mulher, por grupos de idade e por
países. Nos países desenvolvidos, em vermelho e nos
em desenvolvimento, para não falar países
subdesenvolvidos, temos uma taxa.
Nesse slide é apresentado um estudo global
por idade. Os países em desenvolvimento têm um
número maior que os países desenvolvidos. Esse é
outro dado interessante, o LM é a classificação de
países mais desenvolvidos. Acho isso interessante
para mostrarmos a prevenção.
A prevenção, de quinhentos a quatro mil,
separando indivíduos não tendo acesso fácil a armas
de fogo, olhem quanto diminuiu, três mil, seiscentos
e doze; não submetendo o indivíduo a monóxido de
carbono, seiscentos; e a psicoterapia de emergência
diminuiu em dois mil, quatrocentos e noventa e oito.
Então, temos muito que fazer.
Fiz o estudo, está até em inglês, não tive
tempo de traduzir, mas é o que falamos antes, fatores
individuais, mediadores e que levam ao suicídio.
Olhem a importância das drogas no ato suicida. Está
bem evidente o indivíduo quando já está no ato
suicida o uso de drogas.
Esse é um estudo que mostrarei para
médicos, feito no indivíduo suicida, mostrando as áreas
do cérebro mais responsáveis, que ocupam posição de
destaque no indivíduo suicida.
Esse slide mostra algumas ideias do projeto, a
referência. Vocês conhecem o quadro, sempre
coloco, Angústia, de Edvard Munch, um pintor muito
sofrido também.
Para terminar, gosto da frase de Rubem
Alves: A ideia de que a Medicina luta contra a morte
é errada. A Medicina é uma luta pela vida boa da
qual a morte faz parte.
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Acho que isso expressa bem o que tentei falar
hoje para vocês. Espero que tenha contribuído e que
vocês possam multiplicar esses dados que passamos,
se quiserem fazer uma prevenção efetiva.
Muito obrigada pela atenção até agora.
Estendi-me um pouco, mas acho que dei o recado. Se
alguém tiver dúvida, estamos à disposição. Muito
obrigada pela atenção. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Doutora Telma, nós é que a
agradecemos. É importante esclarecer à população do
perigo que ronda dentro da nossa casa, da nossa
família e do nosso local de trabalho. Então, estar
sempre falando da prevenção é importante.
Eu tive que ir ali gravar uma fala na TV e não
sei se a senhora abordou este assunto, este dado, mas
eu anotei e algumas coisas eu gravei. A cada três
segundos uma pessoa se suicida, não é isso?
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA São quarenta e quatro segundos. A cada quarenta e
quatro segundos uma pessoa se suicida.
O SR. PRESIDENTE HÉRCULES - PMDB) - No Brasil?

(DOUTOR

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - No
mundo.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - E três segundos, a senhora
falou também de tentativa.
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - A
cada três segundos ocorre uma tentativa de suicídio.
E a cada dia, com vinte e quatro horas, são trinte e
três suicídios. Este dado é brasileiro.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Nós temos cerca de doze
mil por ano, no Brasil, não é isso?
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - É
um número assustador.
Este é um dado coletado, que repetimos
muito e acho que as pessoas já até estão gravando
estes números de tanto que sai nas reportagens. Em
uma reportagem ou outra, nós batemos muito nesse
ponto. A cada quarenta e quatro segundos uma
pessoa se suicida.
Realmente é assustador e não é para fazer
sensacionalismo. Nós temos o manual que seguimos.
Agora, a ABP lançou outro manual para nós
fazermos um treinamento com a imprensa de como
divulgar o suicídio. E vamos também fazer este tipo
de treinamento, se for facilitado para nós com a
imprensa de como notificar.
Os jovens também são muitos influenciados.
Principalmente os jovens. Quando uma celebridade
se suicida, os suicídios aumentam dentro de trinta
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dias. Em alguns casos, até dez dias, e tem este estudo
também. E ficam meses falando sobre aquele
suicídio, tecendo detalhes, minúcias e tal. Isso é
muito prejudicial.
Tem de noticiar, mas de uma forma neutra,
científica, profissional, de preferência, não na
primeira página, como manchete, mas é não dar
muita ênfase e minúcias sobre como o indivíduo se
suicidou. Focar mais no sofrimento da família e em
outros dados. Mas não dar detalhes de como foi feito,
de como a pessoa deu fim a sua vida.
Então, isso aí é importante também, pois são
fatores que podem contribuir. É realmente
multifatorial. Nós temos de pensar em tudo, não é?
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Com certeza.
Quero dizer para a senhora que a TV Ales e a
TV Educativa têm uma audiência boa e que os
ensinamentos da senhora terão alcance no estado
inteiro e também com reprises, para cada vez
conscientizar as pessoas.
Só gostaria de lembrar, além dos convites
que a senhora fez, no dia 24, no sábado, na UVV Universidade de Vila Velha, acontecerá também um
seminário das 8hs até às 12hs, sobre o mesmo tema e
também com vários atores, que estão aí, voluntários.
São missionários salvando vidas.
Quero agradecer à doutora a presença, e
colocar também, mais uma vez, não só a Assembleia
Legislativa, mas a Comissão de Saúde à disposição
para debatermos este tema o ano inteiro. Mas,
especialmente, com mais afinco no mês de setembro,
que já fizemos até um projeto de lei determinando o
Setembro Amarelo para a prevenção do suicídio.
A senhora quer fazer mais alguma
consideração?
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA Talvez há curiosidade sobre o que é o Setembro
Amarelo. Alguém já sabe por que o tema é Setembro
Amarelo?
Começou a ser chamado de amarelo porque,
em 1994, um jovem de dezesseis anos, chamado
Mike Emme, restaurava carros e tinha um Mustang
amarelo, de 1968. E ele se suicidou utilizando o seu
carro. E o Mustang amarelo, ele o chamava de
Mustang Mike, porque o nome dele era Mike Emme.
E o que aconteceu? Os adolescentes, que
sentiram muito sua morte, e os familiares, o pai e a
mãe do Mike, começaram a fazer grupos e
começaram a espalhar fitinhas e cartões. Essa fitinha
que estou usando é o símbolo da nossa campanha e,
durante a campanha usamos fitas, distribuímos fitas,
e também bolinhas de soprar amarelas, para
exatamente chamar a atenção.
Foi no dia 10 de dezembro que esse rapaz
veio a se suicidar, daí o Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio ser considerado 10 de setembro. Em 2003,
na Organização Mundial de Saúde, decidimos que o
mês de setembro seria simbolizado pela cor amarela,
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em homenagem ao rapaz que se suicidou. Com o seu
suicídio criou-se uma rede de apoio importantíssimo.
Porque os cartõezinhos circulavam entre as pessoas
que tinham comportamento suicida e elas
procuravam o grupo e iam para o grupo compartilhar
os seus problemas. Isso de certa forma as protegia,
tinha uma ação protetiva contra o suicídio. Por isso se
fala no Setembro Amarelo.
No Iasp - Associação Internacional de
Prevenção ao Suicídio, atualmente temos o psiquiatra
associado à ABP, doutor Humberto Corrêa, que veio
a Vitória também; foi eleito presidente da Associação
Internacional de Suicidologia. No ano que vem,
teremos um lacinho com duas mãos se dando. Na
verdade, será um lacinho com um coração no meio.
Fica complicado fazer coração para a pessoa pregar
aqui; então, fazemos só o lacinho de cetim amarelo.
Pedimos também que as pessoas coloquem nas suas
lojas, nos seus prédios, nos seus edifícios, aquelas
gelatinas amarelas para que fique tudo iluminado de
amarelo. Ainda vamos conseguir, Senhor Deputado
Doutor Hércules, o Convento da Penha de amarelo. A
Terceira Ponte já está iluminada de amarelo.
É as pessoas suscitarem interesse. Antes fazer
a divulgação, o porquê do amarelo. Não adianta
iluminar de amarelo o Convento da Penha se
ninguém sabe o que significa. Tem que ter uma
prévia de informação e tudo para, depois,
começarmos a divulgar o programa Setembro
Amarelo, que na verdade é o ano todo. Centralizamos
as ações em setembro, mas têm que ocorrer durante
todo o ano.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado, doutora
Telma Freitas. Também nos colocamos à disposição
e continuaremos debatendo esse tema, com certeza,
para salvar mais vidas.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, especial, hoje, dia 14 de
setembro de 2016, às 14h, conforme requerimento do
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, aprovado em
Plenário, para simulação de uma sessão ordinária
visando a atender às demandas da realização do
Projeto Deputado Jovem, e comunico que haverá
sessão ordinária dia 19 de setembro de 2016, para a
qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: votação adiada, com
discussão única encerrada, nos termos do art. 66, §
6.º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei n.º 95/2015; discussão única nos
termos do art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do
veto total aposto aos Projetos de Lei n.os 96/2016,
118/2015, 211/2016, 66/2016 e 67/2016; votação da
redação final dos Projetos de Lei n.os 252/2016 e
139/2016; discussão única, em regime de urgência,
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dos Projetos de Resolução n.os 54/2015 e 06/2016;
discussão única, em regime de urgência, do Projeto
de Lei n.º 345/2015 e 250/2016; discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º
26/2016; discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 379/2015; discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Resolução, n.º
24/2016; discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 221/2015; discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º
18/2016; votação adiada, com discussão encerrada
em 2.º turno, das Propostas de Emenda
Constitucional n.os 03/2016; discussão em 2.º turno,
das Proposta de Emenda Constitucional n.os 04/2016;
discussão em 1.º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 17/2015; discussão, nos termos do
artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, das Propostas
de Emenda Constitucional n.os 01/2016 e 11/2015;
votação adiada, com discussão única encerrada, dos
Projetos de Lei n.os 87/2014, 42/2015, 59/2015,
212/2015, 226/2015, 332/2015, 343/2015 e
420/2015; votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Resolução n.º 18/2015;
votação adiada, com discussão prévia encerrada, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 22/2015;
votação adiada, com discussão prévia encerrada, do
Projeto de Resolução n.º 57/2015; votação adiada,
com discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei
n.os 480/2015, 02/2016, 60/2016, 95/2016, 109/2016,
114/2016 e 129/2016; discussão especial, em 3.ª
sessão, do Projeto de Lei n.º 240/2016; discussão
especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os
187/2016 e 248/2016; discussão especial, 1.ª sessão,
dos Projetos de Resolução n.os 30/2016 e 31/2016.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às onze horas e
quarenta e oito minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão
os Senhores Deputados Bruno Lamas, Eliana
Dadalto, Freitas, pastor Marcos Mansur e Raquel
Lessa e por estarem licenciados os Senhores
Deputados Erick Musso e Marcos Bruno.

DÉCIMA
PRIMEIRA
SESSÃO
ESPECIAL,
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14
DE SETEMBRO DE 2016.
ÀS CATORZE HORAS E TRINTA E UM
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO SERGIO
MAJESKI
OCUPA
A
CADEIRA
DA
PRESIDÊNCIA.
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
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SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, deputados
presentes, telespectadores da TV Ales, boa tarde.
É com satisfação que a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos
nesta sessão especial para apresentação do Projeto
Deputado Jovem.
Já se encontram à Mesa os Senhores
Deputados Professor Sergio Majeski e Doutor
Hércules que farão, neste momento, a abertura dos
trabalhos, conforme é regimental.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO
MAJESKI - PSDB) - Boa tarde a todos e a todas.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a sessão e solicito ao Senhor Deputado Doutor
Hércules que proceda à leitura de um versículo da
Bíblia.
(O Senhor Deputado Doutor
Hércules lê Provérbios, 22:6)
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO
MAJESKI - PSDB) - Dispenso a leitura da ata da
sessão anterior. (Pausa)
Informo às Senhoras e aos Senhores
Deputados, e demais presentes que esta sessão é
especial, para realização do Projeto Deputado Jovem,
conforme requerimento do Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, aprovado em plenário.
Aproveito para pedir desculpas pelo atraso.
Houve um contratempo, não por culpa minha ou do
Senhor Deputado Doutor Hércules. Estávamos
presentes, mas, infelizmente, contratempos ocorrem.
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - É convidado para compor a
Mesa, com a permissão do Senhor Presidente da
sessão, Professor Sergio Majeski, e do Senhor
Deputado Doutor Hércules, a Senhora Renata
Gorayeb, coordenadora pedagógica da Escola do
Legislativo; a Senhora Jaqueline Bressan,
representando a Senhora Adriana Sperandio,
secretária de Educação do município de Vitória; a
professora Weslene Moura, da Escola Padre Gabriel
Maire, de Cariacica; a professora Sheila Gomes da
Costa, da Escola Presidente Getúlio Vargas, de
Cachoeiro de Itapemirim; a professora Polianna
Rodrigues Rabelo, da Escola Irmã Terezinha Godoi
de Almeida, de Anchieta; a professora Alda Cristine
de Almeida Borges, da Escola de Mucurici; a
professora Jocelene Gava, da Escola Alvimar Silva,
de Vitória; e o professor Thiago Pontes Dias, da
Escola Oceanu’s, do município de Serra. (Pausa)
(Tomam assento à
referidos convidados)

Mesa

os

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - Composta a Mesa, convido
todos para, de pé, ouvirmos a execução do Hino
Nacional. (Pausa)
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(É executado o Hino Nacional)
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da
palavra o Senhor Deputado Sergio Majeski.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO
MAJESKI - PSDB - Sem revisão do orador) Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor
Deputado Doutor Hércules, para que eu possa fazer
uso da palavra. (Pausa)
Meus cumprimentos à Mesa, especialmente
aos professores que acompanham os alunos neste
evento; a todas jovens deputadas e jovens deputados;
e aos demais presentes nesta Casa.
É um prazer, uma honra e uma grande alegria
participar deste evento hoje na Assembleia
Legislativa e ver este plenário lotado de jovens
estudantes.
Hoje começamos atrasados. Comentávamos,
eu e o Senhor Deputado Doutor Hércules, que é um
exemplo ruim para os jovens começar atrasado. Mas,
infelizmente, contratempos ocorrem.
Sou professor de geografia há mais de trinta
anos, sou mestre em educação e tenho verdadeira
obsessão pela pontualidade. No Brasil, infelizmente,
institucionalizamos a questão do atraso.
Jovens deputadas e deputados e os outros
jovens que aqui estão, são coisas que precisamos, ou
seja, nessas mínimas coisas é que vamos moldando a
nossa personalidade, o nosso compromisso e a nossa
cidadania e são nas pequenas coisas que vamos
construindo e modificando a nação com aquilo que
acreditamos como uma nação decente e correta.
A questão do horário tem a ver com o
cumprimento de pequenas regras que estão
relacionadas ao cumprimento das leis. No Brasil, às
vezes, se diz que somos um país que não temos leis.
Muito pelo contrário: são produzidas anualmente no
Brasil, provavelmente, toneladas de leis nas Câmaras
Municipais, nas Assembleias Legislativas e no
Congresso Nacional. O problema é dar eficiência e
eficácia para o cumprimento dessas leis porque elas
existem.
Este ano não estou na sala de aula, mas na
escola onde trabalhei nos últimos anos, para começar
a aula, às 7 h da manhã, havia três sinais, assim como
para a volta à sala de aula depois do recreio. Por
exemplo: o recreio era de 9 às 10h; dez para as dez
dava o primeiro sinal; cinco para as dez o segundo
sinal e o terceiro sinal às 10h. Esses sinais eram
muito bem explicados: o sinal de 9h50 era para dar
um alerta para os alunos que o recreio estava
acabando. Se não tivessem merendado ou tomado
água, que o fizessem rapidamente porque o recreio
iria acabar; às 9h55, o segundo sinal, era um alerta
que aquele sinal era para se encaminhar para a sala de
aula; e o sinal das 10h era para os alunos e
professores estarem dentro da sala de aula, ou seja, às
10h era o sinal para a aula começar. Então, acabava
acontecendo que muitos alunos esperavam o terceiro
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sinal para ir para a sala de aula, mas muitos
professores faziam isso também.
Então, desde o começo do ano eu alertava
que seguiria à risca essa norma. Todos os dias, às
10h, eu estava dentro da sala de aula para começar a
minha aula e fechava a porta. O aluno dizia assim:
Mas só cheguei trinta segundos atrasado. Isso é um
absurdo! Não é um absurdo. Normas e regras são
feitas para serem obedecidas. Se a regra é boa ou
ruim, se gosto dela ou não, isso não me dá o direito
de descumpri-la.
As leis são boas ou são
ruins? Gosto das leis ou não gosto das leis? Muitos
de nós não gostamos de cumprir leis, a sonegação de
imposto, por exemplo, não poder falar ao celular
enquanto está dirigindo, não poder furar o sinal, não
poder estacionar em local errado. Isso são leis, mas as
pessoas descumprem o tempo inteiro e sempre
naquela questão: Ah! Mas só foi um minutinho; É só
isso aqui; É só desta fez.
Não existe! A partir
do momento que você quebra uma regra, não
interessa o quanto ela foi quebrada. Por exemplo: se
eu deixasse um aluno entrar na sala de aula com
trinta segundos de atraso, a regra já foi quebrada. Se
chegasse outro atrasado com um minuto, dois ou três
minutos, eu teria que deixá-lo entrar também porque
a regra já foi quebrada. Então, não interessa o quanto
quebramos de uma norma ou de uma lei porque uma
vez ultrapassado esse limite, já foi. Temos que primar
por isso.
Vocês que são jovens deputadas e jovens
deputados, espero que estejam um dia ocupando as
Câmaras de Vereadores, as Assembleias Legislativas,
o Senado e a Câmara Federal, mas temos que primar
pelo cumprimento das leis.
É claro que, provavelmente, eu falando sobre
isso, muitos de vocês devem estar pensando assim:
mas não vejo muitas vezes as próprias autoridades
cumprindo leis, inclusive deputados, senadores,
prefeitos,
governadores,
vereadores,
juízes,
desembargadores. Infelizmente o exemplo, às vezes,
que vem de cima ou da Assembleia Legislativa é
ruim, mas isso não significa que temos que
desacreditar das leis. Temos que sair do senso
comum de que se todo mundo faz, então também vou
fazer. Ora, a minha cidadania não pode depender do
outro. Então, se sei o que é certo ou errado, faço o
que é certo. Se o outro vai fazer ou não, não posso...
quem sabe, ele observando que eu esteja fazendo certo,
ele o fará também? Isso vale, meus queridos jovens,
para o dia a dia. Toda vez que a população diz: mas
olha a corrupção, a corrupção começa com o dia a
dia. Começamos nos perdoando pelas pequenas
falhas de chegar depois do horário, de não cumprir
aquilo que é a nossa obrigação, de estacionar no lugar
errado, de furar fila, de ficar com o troco que não é
meu, até chegar lá em cima.
Sempre dizia para meus alunos sobre a
questão de furar fila, por exemplo: ah, furar fila não
é um absurdo, um crime. Quando você fura fila, está
beneficiando a quem? A você só. Não está
beneficiando ninguém mais. Assim, quando um
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sujeito que é ministro, deputado ou prefeito desvia
verba da merenda, está beneficiando a quem? A ele
mesmo. Têm similaridade essas duas coisas? Têm
similaridade sim. Hoje estou furando fila para me
beneficiar e, se eu estivesse à frente de uma secretaria
por onde passa dinheiro pela minha mão, será que eu
seria correto o suficiente para entender que aquele
dinheiro é público? Não vai fazer falta se eu desviar
dez mil para minha conta.
Então, pessoal o exercício da cidadania... e
cidadania é um termo amplo, pode significar muitas
coisas. Mas a essência, o básico do que é ser cidadão
é cumprir as regras, as leis, as obrigações e saber
exigir aquilo que é o meu direito. Isso é ser cidadão,
não só isso. O cidadão de verdade é solidário,
participa da vida da sua comunidade, existe uma
infinidade de outras coisas. Mas isso é o básico. São
coisas que exercitamos todos os dias, assim como
todos os dias você tem que escovar os dentes, tomar
banho e se alimentar, todos os dias você tem que
lembrar o que é fazer o certo e não cair na tentação
de fazer o errado porque a tentação de fazer errado
em um país onde parece que a maioria faz tudo
errado o tempo inteiro, essa tentação é muito grande,
principalmente quando olhamos, assistimos à
televisão e lemos os jornais, a quantidade de
autoridades no país envolvidas nos mais diversos
esquemas.
As pessoas devem pensar aí embaixo: parece
que eu também estou autorizado a fazer qualquer
coisa porque se lá em cima estão fazendo, por que
não vou poder fazer? Se lá em cima se safam, por
que não vou me safar?
Então, meus queridos jovens, façam o
exercício permanente de cumprir as suas obrigações
porque é um exercício. Todo dia temos que nos
lembrar do que é fazer o certo e fazê-lo porque se
não, não vamos consertar este país nunca. Não vai
aparecer um milagroso, um ser, um messias, que vai
chegar um dia aqui e nos redimir de todos os
problemas e tudo vai acontecer. Somos nós, vocês,
cada um de nós, que tem que fazer a sua parte para
construir um município melhor, um estado melhor,
uma nação mais decente. Se não estivermos dispostos
a fazer isso, nunca o faremos. Não acreditem que
aqueles que estão lá em cima, eles, por si só, farão ou
que algum dia vai aparecer um ser tão especial que
sozinho o fará. Somos nós. É tarefa de cada um de
nós.
Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza de
que será um evento muito proveitoso. Parabéns às
escolas, a todos os alunos presentes e, especialmente,
aos professores. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) - Devolvo a presidência ao
Senhor Deputado Sergio Majeski.
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra neste
momento o Senhor Deputado Doutor Hércules.
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB Sem revisão do orador) - Boa-tarde a todos. Os
estudantes estão muito fracos. Boa tarde! É isso aí,
alegria. Vocês que são nossa esperança de mudar esse
mundo.
Não vou nominar todos da Mesa, porque
também já tenho outro compromisso, estou aqui
desde a manhã e tenho outro compromisso às 15h.
Falarei rapidamente.
Parabenizo o Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, um dos deputados mais aguerridos que temos
nesta Casa de leis, que tem procurado inovar a
Assembleia; e o Senhor Deputado Sergio Majeski
que acabou de falar, nosso professor. Temos muito
orgulho de ter um deputado do quilate do professor
Sergio Majeski. Cada vez que ele assoma à tribuna,
vocês observaram que ele não vem fazer discurso, ele
vem dar uma aula para nós. Isso é uma coisa muito
boa para nós, ter um professor e um deputado tão
competente como o Sergio Majeski. Muitas vezes ele
fica sozinho aqui defendendo sua ideia, sua verdade.
Quantas vezes tenho vontade de votar com ele, mas
às vezes, por questões partidárias, não faço isso. Mas
não deixo de reverenciá-lo e homenageá-lo por sua
coerência, sua luta, principalmente em favor da
educação.
Observamos, isso pode ser uma cultura inútil,
mas gostaria de falar, Senhor Deputado Sergio
Majeski. Algumas pessoas se viram para a bandeira,
outras ficam de frente e umas colocam a mão no
coração. O Sérgio Sarkis Filho, competente
cerimonialista, nos ensina que não precisa virar para
a bandeira. Viraremos para o hino, que está saindo
daqui da frente, normalmente. A não ser em alguns
eventos ao ar livre, não é Sérgio? Ao ar livre com
hasteamento da bandeira. Outra coisa, algumas
pessoas colocam a mão no coração. É um ato de
patriotismo, de amor à pátria, mas também está em
desuso. Isso é do tempo em que usávamos chapéu e,
na hora em que tocava o hino nacional, tirava-se o
chapéu e colocava-se aqui. Acabou o chapéu e as
pessoas continuam colocando a mão aqui e parece
que até a seleção brasileira está fazendo isso. Mas
não deixa de ser um ato de patriotismo, um ato de
amor. Muito bem.
Fico muito feliz de ver esta sessão nesta Casa
e, mais uma vez, parabenizo o nosso amigo, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos. Precisamos realmente
mudar, precisamos renovar. Precisamos de pessoas
com novas ideias e não é questão de ser renovação de
idade, mas a idade nos cansa também. Estou no nono
mandato. Foram seis como vereador. Professora, fui
vereador por Cachoeiro de Itapemirim há quarenta e
seis anos. Fui fazer uma audiência pública na Câmara
de Cachoeiro e me lembrei, da tribuna, de que há
quarenta e seis anos tinha assomado a ela. Fui
vereador voluntário e isso é uma coisa imensurável,
porque o voluntário, faz isso por amor à cidade, ao
estado, à pátria.
Então, é muito importante essa escola,
porque em Vila Velha, por exemplo, onde moro há
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mais de quarenta anos, há uma escola que chama
COC, Colégio Oswaldo Cruz, e todo ano, há uns dez
anos seguidos eles fazem isso, nunca faltei a uma
sessão, desde vereador. Fui vereador por Cachoeiro
de Itapemirim em 1970 uma vez, depois vim estudar
medicina e fui vereador por Vila Velha cinco vezes e
já sou deputado pela terceira vez. Mas vamos
cansando também, precisamos renovar: novas ideias,
novas lutas, novas necessidades da população. O
mundo mudou e tem mudado muito e, felizmente,
mudado para bom.
Na idade em que estou, jamais pensei, Senhor
Deputado Sergio Majeski, em ver um senador, líder
do governo, preso. Isso era impensável. Jamais vi um
presidente da Câmara Federal, um dos cargos mais
importantes do País, o terceiro na linha sucessória - o
primeiro é o presidente, o segundo é o vice e o
terceiro é o presidente da Câmara -, ser cassado,
como foi ontem. Essa foi uma coisa muito linda para
o nosso País.
Vocês, que estão vendo essa mudança agora,
têm a responsabilidade, neste momento, de ajudar a
fazer essa mudança, porque o povo já não aguenta
mais tanta corrupção. Não aguenta mais! E temos que
mudar esse estado de coisa.
Vou dar um dado rapidamente, para encerrar:
roubaram do SUS, dinheiro da saúde, em catorze
anos, 15,9 bilhões de reais. Muita gente não sabe o
que são quinze bilhões. O orçamento do Estado, para
o ano inteiro, é de quinze bilhões. Roubaram!
Mataram! A corrupção mata. Não podemos deixar
isso acontecer. Por isso vocês estão nesta Casa,
exigindo de nós, políticos, um comportamento ético e
transparente. E temos que prestar conta a vocês,
porque vocês nos elegeram. Somos empregados de
vocês. Não vote no político e depois vire as costas;
vote no político e o vigie, acompanhe o trabalho dele,
cobre dele. Se você não fizer isso ou deixar de votar
pensando que nada mudará, continuará do mesmo
jeito.
Queria, mais uma vez, parabenizá-los nesta
tarde por estarem realmente preocupados com o
destino do Estado e de seus municípios. Cada um vai
para o seu município mostrar a importância da política,
a importância de fiscalizar os políticos e a importância
de exigir, especialmente dos vereadores, no município,
porque vereador é vizinho da necessidade. A pessoa
só deve votar no vereador, se conhecê-lo,
principalmente nas cidades menores. Vocês têm que
cobrar. Cobrar mesmo!
Quero dar os parabéns e dizer para todos que
o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos é um
deputado que tem mostrado sua garra, sua luta, e
chamo S. Ex.ª de deputado destemido, também por
essas inovações que tem feito na Casa. Não basta ser
novo para ter boas ideias, basta estar atualizado, e é o
que S. Ex.ª tem feito!
Quanto ao nosso professor Majeski, o Senhor
Deputado Sergio Majeski, para encerrar, já disse do
orgulho que tenho de estar ao lado de um deputado,
de um professor, que luta pela educação! O que vai
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mudar... Paulo Freire já disse: Educação
não transforma o mundo. Educação muda pessoas.
Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire já
escreveu isso há muitos anos.
Muito obrigado! Um abraço a todos e uma
boa sessão! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO
MAJESKI - PSDB) - Muito obrigado, Senhor
Deputado Doutor Hércules! Obrigado pelos elogios,
o reconhecimento é mútuo. O Senhor Deputado
Doutor Hércules é um dos deputados mais antigos da
Casa e, assim como tenho me dedicado
principalmente à questão da educação, S. Ex.ª se
dedica permanentemente à questão da Saúde. S. Ex.ª
é um grande exemplo de compromisso que temos na
Assembleia Legislativa.
Vamos encerrar esta sessão especial para dar
início à sessão com os Deputados Jovens. Antes,
porém, convoco os Senhores Deputados para a
próxima, ordinária, dia 19 de setembro de 2016, às
15h, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: anunciada na octogésima
quinta sessão ordinária, realizada no dia 14 de
setembro de 2016.
Está encerrada a sessão.
*Encerra-se a sessão às catorze horas e
cinquenta e sete minutos.
TEXTO ANEXADO
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) Neste momento, para a abertura dos trabalhos da
sessão Deputado Jovem 2016, convido para compor a
Mesa o Fabiano Costa Silva, Presidente; a Rachelle
Coutinho Lamborghini dos Santos, 1.ª Secretária; e o
João Lucas Cardoso Nascimento, 2.º Secretário.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão para realização do
evento Deputado Jovem 2016.
Convido a Senhora Deputada Moniely
Monteiro a proceder à leitura de um versículo bíblico.
Todos de pé, por gentileza.
(A Senhora Deputada Moniely
Monteiro lê Salmos, 33:12)
O SR. JESUS LUCAS - (PJDHS) - Senhor
Presidente, pela ordem! Registramos com satisfação a
presença, no plenário desta Casa, dos trinta
Deputados
e
Deputadas
Jovens,
eleitos
democraticamente pelo voto direto em suas
respectivas escolas, representando várias regiões do
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Espírito Santo.
Peço a gentileza aos nobres Deputados
Jovens que terão seus nomes citados que se coloquem
de pé quando mencionados os seus nomes: Bárbara
de Assis Quinteiro, Marcel Cypriano Doelinger
Assad, Arthur Henrique da Cunha Calanzani, Jesus
Lucas Vasconcelos Rocha - este que vos fala - e
Larissa Strauss Vieira, representando a escola
municipal de ensino fundamental Irmã Terezinha
Godoy de Almeida, do município de Anchieta;
Fabiano Costa Silva - Deputado Jovem que
preside esta sessão -, Allyson Douglas Ferreira de
Oliveira, Francine Ferreira dos Santos, Johnnattan
Kelvin Phillipp Louzada Ferreira Carvalho e Filipe
Pinheiro da Costa Mello, representando a escola
estadual de ensino fundamental e médio Presidente
Getúlio Vargas, de Cachoeiro de Itapemirim; Thaís
Cristina Silva de Oliveira, Ana Vitória Genézio
Oliveira, Laila Santana Alves, Rachelle Coutinho
Lamborghini dos Santos - que compõem a Mesa
Diretora como 1.a Secretária - e Mariana Nicolau de
Lima, representando a escola municipal de ensino
fundamental Padre Gabriel Roger Maire, de
Cariacica;
João Lucas Cardoso Nascimento - 2.o
Secretário da Mesa Diretora-, Marcus Vinícius
Rodrigues Souza, Késia Souza, Juan Vitor Rodrigues
da Silva Rabelo e Acsa Santos dos Santos,
representando a escola estadual de ensino
fundamental e médio de Mucurici;
Amanda da
Costa Alves, Guilherme Julio Simões da Silva,
Heloisa de Oliveira Rodrigues Vital, Julia Sathler
Martins da Silva e Kaio Pêgo Caetano Bitencourt,
representando a escola Oceanu’s, do município da
Serra; Douglas Silva Gomes, Moniely Monteiro
Batista, Ruan Carlos Cardeal, Yago Marcos Cardeal e
Ruana Santos da Silva, representando a escola
municipal de ensino fundamental Alvimar Silva, de
Vitória. (Palmas)
Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à
sessão plenária Deputado Jovem, edição 2016.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Está feito o registro,
Senhor Deputado Jesus Lucas Vasconcelos.
Como Presidente desta sessão, saúdo os
alunos deputados e deputadas jovens presentes neste
Plenário.
Também, em nome do Plenário, agradeço a
presença de todos os educadores que se fazem
presente.
Convido o 2.º Secretário, Senhor Deputado
João Lucas Cardoso, a proceder à leitura da ata da
sessão anterior do evento Deputado Jovem realizado
no dia 05 de novembro de 2015.
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
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lida. (Pausa)
Convido a 1.ª Secretária, Senhora Rachelle
Coutinho, a proceder à leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Boa-tarde, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e todos
presentes!
Começaremos a leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:
Projeto de Lei n.º 01/2016, da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Padre
Gabriel Roger Maire, do município de
Cariacica, do PJCT - Partido Jovem da
Ciência e Tecnologia, que estabelece equipe
multidisciplinar formada por dentistas,
enfermeiros psicólogos, assistentes sociais,
psiquiatras, oftalmologistas, neurologistas e
otorrinolaringologistas para atender a alunos
da rede pública estadual de ensino em suas
respectivas unidades escolares.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Publique-se. Às
Comissões de Justiça, Educação e Saúde.
Continua a leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:
Projeto de Lei n.º 02/2016, da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio de
Mucurici, do PJEL - Partido Jovem do
Esporte e Lazer, que dispõe sobre a criação
de estágio nos departamentos e autarquias do
governo estadual para alunos do ensino
médio da rede estadual de ensino.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) Publique-se. Às
Comissões de Justiça, Educação e Cidadania.
Continua a leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:
Projeto de Lei n.º 03/2016, da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Alvimar
Silva, de Vitória, do PJC - Partido Jovem da
Cidadania, que dispensa o servidor público
estadual um dia por ano para realização de
exames médicos preventivos.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Publique-se. Às
Comissões de Justiça, Saúde, Cidadania e Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:

O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Aprovada a ata como

Projeto de Lei n.º 04/2016, da Escola
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Oceanu’s, do município de Serra, do PJE Partido Jovem da Educação, que institui no
Estado do Espírito Santo a implantação de
aulas preparatórias por meio do uso da
tecnologia.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Publique-se. Às
Comissões de Justiça, Educação e Ciência e
Tecnologia.
Continua a leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:
Projeto de Lei n.º 05/2016, da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Presidente Getúlio Vargas, de Cachoeiro de
Itapemirim, do PJDE - Partido Jovem do
Desenvolvimento Econômico, que torna
obrigatório o registro da placa do veículo no
cupom fiscal de postos de gasolina e
pedágios no Estado do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Publique-se. Às
Comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia e
Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:
Projeto de Lei n.º 06/2016, da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Irmã
Terezinha Godoy de Almeida, de Anchieta,
do PJDH - Partido Jovem dos Direitos
Humanos, que dispõe sobre a determinação
da inserção da temática Educação em
Direitos Humanos nos currículos escolares
no âmbito estadual.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Publique-se. Às
Comissões de Justiça, Educação, Cidadania e
Finanças.
Apresentação das Logomarcas.
Anchieta, Escola Municipal de Ensino
Fundamental Irmã Terezinha Godoy de Almeida,
Partido Jovem dos Direitos Humanos.
Cachoeiro de Itapemirim, Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Presidente Getúlio
Vargas, Partido Jovem do Desenvolvimento
Econômico.
Cariacica, Escola Municipal de Ensino
Fundamental Padre Gabriel Roger Maire, Partido
Jovem da Ciência e Tecnologia.
Mucurici, Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Mucurici, Partido Jovem do
Esporte e Lazer.
Serra, Escola Oceanu’s, Partido Jovem da
Educação.
Vitória, Escola Municipal de Ensino
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Fundamental Alvimar Silva, Partido Jovem da
Cidadania.
Findo o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, passa-se à fase das Comunicações.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Marcel Cypriano, representante da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Irmã Terezinha Godoy de
Almeida, de Anchieta.
O SR. MARCEL CYPRIANO - (PJDHS Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados;
telespectadores da TV Ales, canal 19.2; professores
presentes que representam as escolas que participam
do projeto Deputado Jovem nesta sessão; servidores
da Assembleia Legislativa, boa tarde.
Apresentarei a todos a partir de agora as
características do meu município, Anchieta.
Anchieta foi fundada pelo padre José de
Anchieta, em 1561. Nessa época ainda era uma aldeia
e tinha o nome de Reritiba.
No ano de 1759, com a expulsão da
Companhia de Jesus, a aldeia passou a se chamar
Vila Nova de Benevente.
Em 12 de agosto de 1887, foi elevada à
condição de cidade, recebendo o nome de Anchieta,
em homenagem ao padre José de Anchieta.
O município de Anchieta localiza-se na
microrregião Litoral Sul do Espírito Santo, com uma
área territorial de quatrocentos e vinte quilômetros
quadrados, e se encontra a cerca de oitenta e dois
quilômetros da capital Vitória.
Nosso
município
é
habitado
por
aproximadamente vinte e oito mil habitantes. Possui
o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, de
0,730, considerado elevado. Seu PIB per capita, por
pessoa, se encontra entre os dez maiores do Brasil e
se divide administrativamente em três distritos: Alto
Pongal, Anchieta e Jabaquara.
Uma parte da economia de Anchieta baseiase na agricultura familiar e na pesca; outra parte na
pecuária, que possui sessenta e oito por cento na
produção de leite. Porém a maior parte da economia
da cidade deve-se à empresa Samarco e à UTG,
Usina de Tratamento de Gás da Petrobras.
Anchieta é reconhecida por suas belas
paisagens naturais, onde se destacam as praias, as
ruínas, falésias, rio Benevente, etc.
Durante o Carnaval, blocos carnavalescos
desfilam na sede da cidade, sendo o principal o bloco
do Jaraguá, relembrando a época em que os jesuítas
catequizavam os índios e reprimiam os que tentavam
fugir com a lenda do cavalo que aparecia do lodo
para pegar possíveis revoltos.
Nossa cidade também se destaca pelo turismo
religioso, marcado pelo santuário construído pelo
jesuíta José de Anchieta e pelas festas do beato José
de Anchieta em 09 de junho e a festa de São Pedro
em 29 de junho, com a procissão marítima.
A diversidade cultural do município é
marcada por manifestações como tambor de São
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Benedito, grupos de jongo, jaraguás, danças
portuguesas e danças e festas italianas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Agradeço ao Senhor
Deputado Marcel Cypriano a fala.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Johnnattan Kelvin, representando a Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Presidente Getúlio
Vargas, de Cachoeiro de Itapemirim.
O SR. JOHNNATTAN KELVIN - (PJDE Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados;
telespectadores da TV Ales, canal 19.2; servidores da
Assembleia Legislativa e professores presentes que
representam as seis escolas que participam do projeto
Deputado Jovem deste ano, boa tarde.
Hoje irei falar um pouco sobre a minha
cidade, que é Cachoeiro de Itapemirim. A cidade de
Cachoeiro de Itapemirim é composta por
aproximadamente duzentos e sete mil habitantes,
sendo assim o quinto município mais populoso do
Espírito Santo. A cidade, que também é conhecida
como a capital secreta do mundo, é composta por
uma área de 876,792 km2.
A rua 25 de Março, a mais antiga de
Cachoeiro, abriga construções históricas como a Casa
dos Bragas, o Centro Operário e a Casa da Memória.
A cidade de Cachoeiro de Itapemirim ficou
conhecida mundialmente pela sua potência em
revelar grandes nomes de sucesso, como o de
Roberto Carlos, cantor conhecido em todo o mundo
por suas belas canções românticas. Outro nome que
deixou sua história marcada no Brasil e no mundo foi
o jornalista, escritor e cronista Rubem Braga, que fez
sucesso com suas crônicas e através de seus textos foi
considerado o maior cronista brasileiro. Também são
destaques os compositores Sérgio Sampaio e Raul
Sampaio.
A Princesa do Sul, como é considerada, é a
cidade mais importante da região dos vales e do café.
Possui forte e diversificada economia, o que a torna o
polo comercial do sul capixaba.
Sua economia estrutura-se na agricultura,
pecuária, comércio e principalmente na extração e
exportação de rochas ornamentais, como o granito e o
mármore.
Cachoeiro de Itapemirim abriga uma das
maiores jazidas de mármore do Brasil. A extração e o
beneficiamento e exportação das rochas em larga
escala atraem grandes empresas brasileiras e até
internacionais para nossa região. Hoje, a cidade é
responsável pelo abastecimento de oitenta por cento
do mercado brasileiro de mármore. No município
acontecem todos os anos o evento Cachoeiro Stone
Fair, que reúne empresários e pessoas do setor de
rochas ornamentais do mundo inteiro.
Tradições folclóricas de raiz são preservadas
em nossa história, como a capoeira, o bate-fecha,
folia de reis, samba de roda, entre outros. Para

Diário do Poder Legislativo - 91
enriquecer ainda mais, temos uma comunidade
quilombola no distrito de Monte Alegre, que recebe
os visitantes com suas belíssimas representações
culturais.
No teatro Rubem Braga podemos apreciar
espetáculos teatrais de dança e de música. A Casa dos
Braga, além de peças e utensílios de Rubem, abriga
ainda itens do seu irmão Nilton e de seu pai
Francisco Braga, o primeiro prefeito da nossa cidade.
A Casa de Cultura Roberto Carlos, onde
nasceu o cantor, é um dos centros de memória e tem
em seu acervo fotos, quadros, discos e instrumentos
musicais.
Cachoeiro é destaque também por abrigar a
única fábrica de pios de pássaros da América Latina a Pios Coelho - que exporta suas produções para
especialistas em aves de todo o mundo. Essa é a
nossa cidade, a capital secreta do mundo, a Princesa
do Sul. (Muito bem!) (Palmas)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Obrigado, Senhor
Deputado Johnnattan.
Concedo a palavra à Senhora Deputada Ana
Vitória, representando a Escola Municipal Padre
Gabriel Roger Maire. (Palmas)
A SR.ª ANA VITÓRIA - (PJCT - Sem
revisão da oradora) - Senhor Deputado Fabiano
Costa Silva, que preside a sessão, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, boa tarde!
Hoje falarei sobre as características do meu
município de Cariacica. Cariacica reflete a
miscigenação brasileira e em sua formação agrega
povos indígenas, negros e imigrantes europeus.
Segundo os antigos habitantes, o nome surgiu da
expressão Cari-jaci-caá, utilizada pelos índios para
identificar o porto onde desembarcavam os
imigrantes. Sua tradução significa chegada do
homem branco.
Embora o município tenha sido criado en
1890, apenas na década de 40 do século passado sua
população observou aumento considerável. A cidade
reúne o urbano e o rural. O centro urbano abriga
grande área comercial e cerca de noventa e seis por
cento da população, mas a região rural se estende por
uma ampla área do território e é marcada pela
diversidade natural, principalmente aos pés do Monte
Moxuara.
Uma das mais importantes manifestações
folclóricas do município de Cariacica é o carnaval de
congo. De acordo com a cultura popular, a tradicional
festa surgiu a partir das procissões locais, feitas em
Cariacica, em homenagem à Nossa Senhora da
Penha. Diante da dificuldade da locomoção até o
Convento da Penha, os moradores decidiram
homenagear a santa saindo pelas ruas da localidade
em procissões animadas por tambores de congo. Com
o passar dos anos, a festa cristã, organizada pelos
brancos, misturou-se as raízes negras e indígenas,
dando origem ao carnaval de congo, tido hoje como
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uma das maiores festas populares.
Há relatos populares que as máscaras eram
usadas pelos antigos escravos, que queriam participar
da festa, mas não poderiam ser reconhecidos. Com o
passar do tempo o uso das mascaras passou a ser uma
brincadeira. Os moradores da região que hoje
participam da festa, somente retiram a mascara ao
fim da celebração revelando sua identidade.
João Bananeira é o personagem mascarado
mais popular e característico do carnaval de mascaras
de Roda D’água, sendo um elemento folclórico
fundamental para caracterizar a diferença e a
originalidade das bandas de congo locais. Ele
representa a alegria e a resistência cultural do povo
de Cariacica.
A imponência do Mochuara se destaca ao
longe como um símbolo do município e habitat de
diversas espécies ameaçadas de extinção.
Apesar das belezas naturais, Cariacica
necessita de investimentos nas áreas de infraestrutura,
saúde, educação, segurança e lazer, para que seu
desenvolvimento seja sentido e compartilhado com
todos os cidadãos cariaciquenses. (Muito bem!)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Agradeço à Senhora
Deputada o pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Marcus Vinícius, representando a EEEFM de
Mucurici.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - (PJEL - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, boa tarde! Falarei
sobre o meu município de Mucurici.
Mucurici é um dos setenta e oito municípios
do Espírito Santo, localizado na microrregião litoralnorte, a trezentos e cinquenta e quatro quilômetros da
capital Vitória, com a média de cinco mil oitocentos
e setenta e três habitantes, segundo o censo do IBGE.
O povoamento do território do atual
município de Mucurici teve início no princípio do
século XX, com a chegada de pioneiros vindos da
Bahia, atraídos pelas terras devolutas e férteis, de que
se apropriavam, adaptavam-se ao plantio de cereais e
à formação de pastagens destinadas à criação de
bovinos.
O agrupamento desses pioneiros na região
deu origem à formação de um povoado, logo
conhecido como Comercinho, pelo pequeno
comércio de peles de animais silvestres.
A partir da década de 1940, com a
intensificação da extração de madeira de lei,
abundante riqueza natural, o povoado de Comercinho
e a região ganharam rápido desenvolvimento
demográfico e econômico.
Em 1953, foi criado o município de
Mucurici, nome composto de Mucuri - árvore que dá
um fruto amarelado com a forma de pêssego - e ci,
sombra - sombra dessa árvore. Gentílico: mucuriense.
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Infelizmente, assim como qualquer outro
município, também enfrentamos problemas de
diversos tipos, o mais graves deles, a seca, que causa
prejuízo a toda região, dificultando assim a criação
bovina e o plantio de hortaliças.
O município, com sua cultura muito rica,
principalmente no que se refere ao turismo, como o
balneário, museu, complexo aquático, dentro outros,
é também marcado por festas tradicionais e populares
como Mucurici na Rota do Forró, Turma do Licor,
Carnaval Antecipado, Réveillon e tantas outras
agendas culturais.
A maior da região atrai turistas de várias
regiões e vem crescendo cada vez mais, com sua
economia baseada na agricultura de subsistência e
pecuária. Recentemente, a piscicultura vem até
mesmo usando como matéria-prima, para o
artesanato local, a escama da tilápia em lindas peças
de decoração e de acessórios femininos, com grande
destaque na culinária do Espírito Santo. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Agradeço ao Senhor
Deputado Marcus Vinícius.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Amanda Costa, representando a Escola Oceanu's, do
município de Serra.
A SR.ª AMANDA COSTA - (PJE - Sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, servidores da
Assembleia Legislativa e aqueles que acompanham
esta sessão das galerias, boa tarde!
Falarei sobre o município de Serra. O
município de Serra está situado na região
metropolitana da Grande Vitória. Possui uma
população de aproximadamente quatrocentos e
oitenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE -, o que faz do
município o mais populoso do Espírito Santo.
Com extensão territorial de quinhentos e
cinquenta e quatro quilômetros quadrados e vinte e
três quilômetros de praia, o município se destaca em
extensão territorial e pelas possibilidades de
expansão urbana, dentre os municípios da Grande
Vitória.
Serra é um importante município turístico
brasileiro. Fundada na época das Capitanias, a cidade
é um dos berços culturais do Espírito Santo, dona de
patrimônio diversificado e identidade marcante.
Segundo os antigos mestres da cultura
popular, o congo, principal manifestação do folclore
capixaba, teria se originado em Putiri, área rural de
Serra.
Além disso, Serra é sede de uma das maiores
festas de cunho popular e religioso do Brasil, o Ciclo
Folclórico e Religioso de São Benedito, que se inicia
sempre no segundo domingo de dezembro.
Destacamos também o comércio varejista do
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município, localizado no bairro Parque Residencial
Laranjeiras, a intensa implantação de indústrias nas
áreas do bairro Civit I e II e a exploração do
agroturismo.
Outro ponto são as praias do município,
como Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida e o
balneário de Carapebus. (Muito bem!)

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
01/2016, da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Padre Gabriel.
Concedo a palavra à Senhora Deputada Thaís
Cristina Silva de Oliveira, que defenderá as ideias do
respectivo projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Agradeço à Senhora
Deputada Amanda da Costa Alves pela manifestação.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Ruana Santos, representando a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Alvimar Silva, de Vitória.

A SR.ª THAÍS CRISTINA - (PJCT - Sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados e demais presentes,
boa-tarde.
O Projeto de Lei n.º 001/2016 estabelece
equipe multidisciplinar formada por dentistas,
enfermeiros,
psicólogos,
assistentes
sociais,
psiquiatras,
oftalmologistas,
neurologistas
e
otorrinolaringologistas para atender a alunos da rede
pública estadual de ensino em suas respectivas
unidades escolares.
O presente projeto de lei objetiva melhorar a
aprendizagem dos estudantes por meio do
atendimento às necessidades médicas e psicossociais
dos alunos de rede pública e estadual de ensino.
Entendemos que o projeto de lei contribui
para o pleno desenvolvimento dos estudantes, uma
vez que identifica as necessidades de atendimento
médico e psicossocial dos educandos e amplia a
possibilidade de encaminhamento para os casos que
necessitem de outras especialidades ou tratamento.
Compreendemos que o momento exige
esforços e ações para o pleno desenvolvimento
educacional, e que esse atendimento integral ao
estudante faz-se necessário, uma vez que a demanda
é grande e que muitas famílias não têm acesso a
consultas médicas especializadas pelo SUS ou planos
de saúde.
No cotidiano escolar, percebemos que alguns
estudantes encontram dificuldades na aprendizagem,
e quando encaminhados para consultas médicas com
oftalmologistas,
otorrinolaringologistas,
neurologistas, dentistas e psiquiatras, nem sempre
conseguem o atendimento, o que traz prejuízos
significativos para suas formações.
Observamos ainda situações em que alunos
faltam às aulas ou chegam cansados nas escolas por
terem
que
trabalhar
para
ajudarem
na
complementação da renda familiar numa situação de
desemprego ou de doença de pais, mães ou
responsáveis.
Lembramos que no Brasil o problema do
abandono escolar é sério e tem graves consequências
no que se refere à cidadania do estudante, que fica
mais sujeito ao desemprego, expondo os jovens a
uma situação de carência econômica e, algumas
vezes, leva-os à criminalidade.
Deve-se considerar que a defasagem escolar,
relacionada a repetidas reprovações, apresenta
relação, não raramente, com a manifestação de
alguma deficiência visual, auditiva, neurológica ainda
não identificada, e que uma vez não tratada, interfere
no processo de aprendizagem dos estudantes.

A SR.ª RUANA SANTOS - (PJC - Sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, servidores da
Assembleia Legislativa e aqueles que estão nas
galerias acompanhando esta sessão, boa tarde. Falarei
sobre a capital do estado: Vitória.
Vitória, capital do Espírito Santo, é a terceira
capital mais antiga do país. Também conhecida como
Cidade Presépio, Cidade Sol e Ilha do Mel, Vitória é
uma cidade perfeita para se viver. Vitoriamada,
Vitoriamiga, Vitoriamor.
Se você quer fazer um passeio turístico,
educativo, Vitória possui vários monumentos
históricos, culturais e religiosos, como a Capela Santa
Luzia, uma das mais antigas do Brasil; a Catedral
Metropolitana e a Basílica de Santo Antônio, que
impressionam pela grandiosidade; o Teatro Carlos
Gomes, que por si só é um espetáculo; além de lindos
museus. Então venha ver Vitoriamada, a Cidade
Presépio.
Se você quer lazer, Vitória possui lindas
praias, como a Curva da Jurema, Praia do Canto,
Praia de Camburi, Ilha do Boi, Ilha do Frade, além de
outras belezas naturais. Belas praças e parques
também não faltam. São locais perfeitos para passear
com a família ou encontrar os amigos e aproveitar
tudo de bom que Vitória nos oferece. Além disso, a
cidade conta com academias populares espalhadas
por vários bairros. Então, venha ver Vitoriamiga, a
Cidade Sol.
Se você quer sentir o sabor da felicidade, não
pode deixar de provar a torta e a moqueca capixabas,
verdadeiros patrimônios da culinária local. Você
ainda pode observar a confecção das panelas de
barro, utensílio indispensável para o preparo dessas
maravilhas e sentir o calor humano de nosso povo.
Então, venha ver Vitoriamor, a Ilha do Mel.
Mas, se você quer tudo isso, não deixe para
amanhã o que você pode amar hoje. Venha sentir o
doce sabor da felicidade. Venha viver Vitoriamada,
Vitoriamiga, Vitoriamor. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Agradeço à Senhora
Deputada Ruana Santos a manifestação.
Findo o tempo destinado à fase das
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Dessa forma, o projeto pretende preencher as
lacunas que o processo educacional não dá conta,
garantindo não apenas o direito à escola, mas
efetivamente, o de aprender.
Pelos motivos apresentados, peço a
aprovação desse projeto pelos nobres Deputados
Jovens aqui presentes neste plenário.
A Sr.ª Bárbara Quinteiro - (PJDHS) Alguns especialistas citados no respectivo projeto de
lei necessitam de exames específicos para
diagnosticar o paciente. Como pretendem fazer tais
exames no ambiente escolar?
A SR.ª THAÍS CRISTINA - (PJCT) - O
atendimento no ambiente escolar se dará por meio de
clínicas móveis - ônibus adaptados -, equipadas com
aparelhos necessários à realização de exames
médicos especializados.
A Sr.ª Bárbara Quinteiro - (PJDHS) - A
contratação desses profissionais gera um ônus muito
grande para os estados, assim como o fornecimento
de óculos e aparelhos de audição. Os recursos para
executar tais ações virão da saúde ou da educação?
A SR.ª THAÍS CRISTINA - (PJCT) - É um
equívoco pensar em educação apenas como uma
despesa. No Brasil, um quarto da população
abandona os estudos antes de concluir o ensino
fundamental. O país ocupa a pior posição,
considerando a média de anos de estudo da
população da América do Sul, ficando atrás de países
como a Argentina e o Chile.
Estudos feitos pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário mostram que o Brasil
oferece o pior retorno em benefícios à população, dos
valores arrecadados por meio dos impostos. O
levantamento avaliou os países com maiores cargas
tributárias do mundo, relacionando esses dados ao
PIB e ao IDH de cada nação. É importante lembrar
ainda que a instituição federal determina um gasto
mínimo de vinte e cinco por cento da receita dos
estados para o custeio de educação, e doze por cento
para a saúde, ou seja, o gasto pode ser ampliado nas
duas áreas.
Ressalto que o Governo do Estado do
Espírito Santo desembolsou mais de dezenove
milhões em gastos de propaganda institucionais, não
só no ano passado, e este ano autorizou valores
superiores a setenta milhões de reais nesta área. Só a
Sedu gastou mais em publicidade, 3,5 milhões, do
que com a educação de jovens e adultos, dois
milhões; desenvolvimento em esporte e cultura, 3,3
milhões; e reaparelhamento de escolas do ensino
médio, 4,5 milhões.
Dessa forma, é importante dizer que o
recurso público destinado para viabilização do
projeto pode vir tanto da educação quanto da saúde,
mas especialmente deve vir da destinação correta dos
recursos públicos, que investidos na melhoria dos
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serviços ofertados,
propaganda.

a

população é
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A Sr.ª Bárbara Quinteiro - (PJDHS) Agradeço a V. Ex.ª os esclarecimentos.
A SR.ª THAÍS CRISTINA - (PJCT) Obrigada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Obrigado às Senhoras
Deputadas pelas participações de V. Ex.as.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
02/2016, da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio de Mucurici.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Juan
Vitor Rabelo, que defenderá o projeto de lei.
O SR. JUAN VITOR RABELO - (PJEL Sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, muito
boa tarde a todos os presentes a esta plenária.
Como é de conhecimento de todos, o estágio
supervisionado não pode ser confundido com o
chamado
primeiro
emprego.
O
estágio
supervisionado é antes de tudo uma atividade
curricular da escola, um ato educativo assumido
intencionalmente pela escola de propiciar a
integração dos estudantes com a realidade do mundo
do trabalho.
Na realidade, o estágio supervisionado
propicia ao aluno a oportunidade de qualificação
prática pela experiência no exercício profissional ou
social,
acompanhado
e
supervisionado
profissionalmente, o que o torna uma atividade
facilitadora na obtenção do trabalho, na maioria das
vezes, do primeiro emprego.
O estágio supervisionado normalmente acaba
se tornando excelente trampolim para a obtenção de
um emprego quando bem trabalhado pela escola em
sala de aula. O estágio supervisionado pode ainda
propiciar melhor aproveitamento e desempenho
escolar. Em alguns casos, especialmente em
pequenas cidades do interior, como é o caso da
maioria das cidades do Estado, o estágio
supervisionado acaba sendo uma das únicas
oportunidades de efetivar a qualificação profissional
dos adolescentes para o trabalho.
Outro benefício a ser garantido pelas
atividades do estágio para o aluno é a identificação
mais clara das opções para a escolha profissional para
a organização de seu perfil profissional. Embora o
estágio supervisionado encarregue-se de propiciar a
integração do adolescente no mundo do trabalho, esse
não pode ser confundido com emprego. E também
não gera vínculo empregatício entre a empresa e o
estagiário. Igualmente não pode ser confundido com
Menor Aprendiz.
A figura do estágio não se configura como
emprego e, em consequência, exige contínuo
acompanhamento e contínua avaliação por partes. O
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estágio deve ser entendido como uma excelente
alternativa para a inserção do jovem no mundo do
trabalho, sustentando uma política de preparação
básica para o trabalho, na perspectiva do
desenvolvimento de competências profissionais,
caracterizando-se pela capacidade de enfrentar os
desafios e os imprevistos não planejáveis e
imprevisíveis expressos pela capacidade de
julgamento, decisão e intervenção diante do novo e
do inusitado.
O estágio é essencialmente um ato educativo.
O estágio - repito - deve ser entendido como uma
atividade formativa e escolar intencionalmente
assumida pela escola, pelas empresas e organizações
parceiras.
O que precisa ser evitado é que se transforme
e deixe de constituir importante elemento no processo
de qualificação profissional, migrando para se
transformar em mera solução de rebaixamento de
custos das empresas num processo de substituição de
seus trabalhadores permanentes por estagiários. Por
isso, há necessidade de que a Secretaria de Educação
Estadual estabeleça as normas para o sucesso na
inserção do estudante no mercado de trabalho, de
acordo com o art. 82 da Lei Federal n.º 9.394, que
define que os sistemas de ensino estabelecerão as
normas para a realização do estágio dos alunos
regularmente matriculados no ensino médio ou
superior em sua jurisdição. O parágrafo único do
mesmo artigo define que o referido estágio não
estabelece vínculo empregatício, podendo o
estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado
contra acidentes e ter cobertura previdenciária
prevista na legislação específica.
Por esses motivos supracitados, peço aos
nobres Deputados Jovens a aprovação do projeto.
O Sr. Allyson Oliveira - (PJDE) - Senhor
Deputado, peço a palavra para discutir o projeto de
V. Ex.ª.
O SR. JUAN VITOR RABELO - (PJEL) Aparte concedido.
O Sr. Allyson Oliveira - (PJDE) - A divisão
de tempo que o aluno terá que fazer entre escola e
estágio somada ao cansaço não prejudicará as
atividades escolares?
O SR. JUAN VITOR RABELO - (PJEL) Não consigo perceber o estágio como cansaço. Por
isso, acredito que não prejudicará as atividades
escolares. Muito pelo contrário, incentivará ainda
mais o jovem estudante a se dedicar aos estudos por
causa
da
interatividade
com
profissionais
qualificados.
O Sr. Allyson Oliveira - (PJDE) - Qual o
atrativo desse projeto de estágio sendo que, em
contrapartida, há o Menor e Jovem Aprendiz,
projetos já existentes?
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O SR. JUAN VITOR RABELO - (PJEL) O atrativo é a integração entre escola e comunidade,
pois o estágio supervisionado encarrega-se de
propiciar a integração do adolescente no mundo do
trabalho. E em hipótese alguma pode ser confundido
como figura do Menor Aprendiz. A figura do estágio
não gera vínculo empregatício, Senhor Deputado.
O Sr. Allyson Oliveira - (PJDE) - Agradeço
a V. Ex.ª os esclarecimentos.
O SR. JUAN VITOR RABELO - (PJEL) Senhor Presidente, obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Obrigado aos Senhores
Deputados pela participação.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
03/2016, da Escola Municipal de Ensino Médio
Alvimar da Silva, do município de Vitória.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Ruan
Carlos, que defenderá as ideias do projeto de lei
elaborado por sua escola.
O SR. RUAN CARLOS - (PJC - Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, o Projeto de Lei
n.º 03/2016, dispensa ao servidor público estadual um
dia por ano para a realização de exames médicos
preventivos.
O presente projeto de lei objetiva
proporcionar aos servidores públicos estaduais do
Espírito Santo uma melhora na sua qualidade de vida,
que está diretamente relacionada às boas condições
de saúde.
Diversos fatores contribuem para que o
servidor, quase sempre, deixe para depois a procura
por um consultório médico para realização de exames
preventivos. Um desses fatores é a dificuldade, cada
vez mais crescente, de os médicos emitirem
atestados. Quando o servidor procura atendimento
médico, é porque já está doente, o que poderia ter
sido evitado. Entendemos que o servidor público é
peça fundamental para o desenvolvimento do Estado,
uma vez que quanto melhores os serviços prestados à
população como saúde, educação, segurança, entre
outros, melhores serão os índices de desenvolvimento
humano.
Com a realização de exames preventivos, o
servidor poderá evitar algumas doenças, ter um
melhor desempenho no trabalho, servir melhor a
população e evitar despesas futuras com tratamentos
médicos dispendiosos que oneram os cofres públicos,
não só com os tratamentos, mas também com a
substituição de servidores afastados, devido a essas
doenças que poderiam ter sido evitadas.
Por esses motivos apresentados, peço aos
nobres Deputados Jovens a aprovação do Projeto de
Lei n.º 03/2016.
A Sr.ª Laila Santana - (PJCT) - Senhor
Deputado, peço a palavra para discutir o projeto de
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V. Ex.ª.
O SR. RUAN CARLOS - (PJC) - Concedo
o aparte à Senhora Deputada Laila Santana.
A Sr.ª Laila Santana - (PJCT) - Por que
destinar apenas um dia para afastamento de
servidores, se ocorrem situações em que necessitam
realizar tais exames?
O SR. RUAN CARLOS - (PJC) - Primeiro,
para não onerar mais os cofres públicos. Segundo,
porque hoje o servidor não dispõe de um dia
destinado especificamente para exames preventivos.
Terceiro, se o servidor necessitar de mais dias,
poderá usar outro direito à licença médica que não
tenha tempo determinado. Quarto, conquistando esse
direito, a discussão poderá ser retomada para sua
ampliação.
A Sr.ª Laila Santana - (PJCT) - Por que o
servidor perderá o direito ao dia abonado mesmo
tendo justificado por escrito?
O SR. RUAN CARLOS - (PJC) - Primeiro,
se justificar em tempo hábil, não perderá o direito. O
servidor perderá o direito ao dia abonado para evitar
que esse direito seja usado indiscriminadamente,
prejudicando a organização do órgão público.
A Sr.ª Laila Santana - (PJCT) - Agradeço
ao Senhor Deputado Ruan Carlos as respostas aos
meus questionamentos.
O SR. RUAN CARLOS - (PJC) - Obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Obrigado aos Senhores
Deputados pela participação.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
04/2016, da Escola Oceanu’s, do município de Serra.
Concedo a palavra à Senhora Deputada Julia
Sathler, que defenderá as ideias de seu projeto de lei.
A SR.ª JULIA SATHLER - (PJE - Sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, boa tarde. O
Projeto de Lei n.º 04/2016 institui no estado do
Espírito Santo a implantação de aulas preparatórias
por meio da tecnologia.
O Partido Jovem da Educação acredita que a
tecnologia é uma ferramenta de grande valor para a
divulgação do conhecimento. Acreditando nisso,
sabemos que existem dificuldades de os alunos da
rede pública ingressarem no ensino federal ou
privado. Muitos alunos acreditam que não são
capazes de conseguir cursar uma instituição federal,
mesmo sendo alunos com grande capacidade, notas
excelentes, potencial exclusivo e que não estejam no
lugar que poderiam ocupar.
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Em todos os estados do Brasil, existem locais
com problemas educacionais. Portanto, não podemos
manter o discurso de esperar que a educação básica
melhore para os alunos cursarem uma instituição
federal. Sabemos que nem sempre é possível o aluno
conseguir assistir ou ir até uma aula de curso
preparatório. Nessa situação, teremos o Portal do
Estudante que servirá como suporte para os alunos
assistirem às aulas por meio de microcomputadores e
smartphones. Ou caso o aluno não tenha acesso a
esses recursos, a instituição disponibilizará o material
impresso.
O nosso projeto permite ao aluno que, por
mais que ele tenha dificuldades, é possível passar em
uma instituição federal. Acreditamos que, com acesso
às tecnologias, os alunos terão mais êxito. Por meio
da tecnologia o ensino pode chegar a lugares onde,
em teoria, há grandes barreiras geográficas e
econômicas.
Pelas razões acima expostas, conclamo aos
meus eminentes pares, deputados jovens estaduais, a
aprovarem essa proposição neste plenário.
A Sr.ª Acsa dos Santos - (PJEL) - Boa tarde
a todos. Peço a palavra para discutir o projeto de lei
que está sendo apresentado por V. Ex.ª.
Senhora Deputada, como é de amplo
conhecimento, vários setores sociais dependem de
fatores econômicos e políticos para se sustentarem.
Diante da atual crise econômica e politica que tem
vivido o nosso país e diante da atual mudança de
governo, é possível fazer com que projetos de lei
voltados para a educação atinjam a sua eficácia
máxima?
A SR.ª JULIA SATLHER - (PJE) - Sim,
pois o projeto não exige uma verba que prejudique o
orçamento estadual.
A Sr.ª Acsa dos Santos - (PJEL) - Partindo
da realidade, tendo como base nosso município, onde
o mesmo conta com apenas uma escola estadual e, na
maioria das vezes, com salas superlotadas para
atender às demandas dos estudantes, em sua opinião,
Senhora Deputada, como seria possível viabilizar
espaço físico e recursos didáticos para atender a esses
alunos?
A SR.ª JULIA SATLHER - (PJE) - Como
falamos no projeto, seria realizado em locais
estratégicos onde fosse mais viável para a maior parte
dos estudantes. Os locais estratégicos são espaços
públicos que contem com estrutura física ampla.
A Sr.ª Acsa dos Santos - (PJEL) - Obrigada.
A SR.ª JULIA SATLHER - (PJE) Obrigada, Senhor Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Obrigado, Senhoras
Deputadas, pela participação.
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Discussão única do Projeto de Lei n.º
05/2016, da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio, Presidente Getúlio Vargas de Cachoeiro de
Itapemirim.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Filipe Mello.
O SR. FILIPE MELLO - (PJDE - Sem
revisão do orador) - Obrigado, Senhor Presidente.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, boa tarde
a todos.
Esse projeto institui a obrigatoriedade do
registro da placa no carro quando passar em um posto
de pedágio ou posto de gasolina.
No ano de 2014 no Estado do Espírito Santo
foram registrados mais de sete mil roubos de carro,
sendo que vinte por cento deles foram só na região da
Grande Vitória. Enquanto a porcentagem de veículos
que foram recuperados não passa da metade, foram
sessenta e nove por cento, segundo o DFBR.
No ano de 2015, ano passado, só no primeiro
trimestre, foram representados mais de três mil
roubos de carro. Esses números espantam o cidadão
capixaba que teme pela violência nas ruas,
principalmente com a violência usada durante o
roubo de carros.
Esse projeto tem impacto sobre a segurança
pública, pois quando for detectado que o carro foi
roubado ou tem mandado de busca e apreensão e até
mesmo IPVA atrasado, porque esse projeto também
tem um apelo econômico, o posto de policia mais
próximo será acionado para que o carro possa ser
recuperado. Como disse, o projeto tem apelo
econômico, ele tem efeito no recolhimento do IPVA
porque no Espírito Santo registra um percentual de
inadimplência do IPVA muito alto. Por exemplo: no
ano passado foi registrado cinco por cento de
inadimplência, que é a média na maioria dos anos, o
que é resultado muito alto para a crise que estamos
passando. Ele visa a diminuir e desencorajar a
inadimplência do Estado com a facilitação da punição
de quem não respeitar o pagamento de tal taxa,
aumentando não só a receita do Estado, como
também do município, onde o carro foi registrado, já
que o IPVA será passado também, em parte, para o
município porque um período de crise é uma fonte
hiberna para investimentos importantes.
Por isso, convido os Pares desta Casa de Leis
a abraçarem essa causa de, não só economia,
principalmente segurança pública, além do auxílio
que será de auxilio econômico muito importante para
o nosso Estado.
O Sr. Guilherme Simões - (PJE) - Senhor
Deputado Filipe Mello, pela ordem! Peço a palavra
para discutir o projeto de lei de V. Ex.ª.
O SR. FILIPE MELLO - (PJDE) Concedo a palavra a V. Ex.ª, Senhor Deputado
Guilherme Júlio Simões.
O Sr. Guilherme Simões - (PJE) - Por que

Diário do Poder Legislativo - 97
somente os postos de gasolina e pedágios serão
obrigados a aderir a essa lei e os shoppings e
supermercados não terão essa obrigatoriedade?
O SR. FILIPE MELLO - (PJDE) - Como
dito anteriormente, essa lei tem o foco principal na
segurança pública, na recuperação de carros roubados
porque os números são exorbitantes no estado. Como
os carros roubados, principalmente os que entram no
estado, vão direto para desmanche, eles não passarão
por supermercados ou shoppings, mas eles passarão
pelo posto de pedágio, onde são obrigados a passar
para entrar no estado ou em qualquer posto de
pedágio, e no posto de gasolina porque terá de
abastecer.
Como o projeto visa mais a segurança
pública, como já falei, é prioridade para economizar
tempo, energia e trabalho desnecessário.
O Sr. Guilherme Simões- (PJE) - Qual será
a punição para os postos e pedágios que não se
adequarem a essa lei?
O SR. FILIPE MELLO - (PJDE) - Para os
postos de gasolina é prevista uma multa que se
acumulará até o posto de gasolina se adequar à nova
lei. Para os postos de pedágios já existentes, não será
prevista nenhuma multa porque é contrato antigo e
não será possível alterá-lo. Mas os novos contratos
vão prever na cláusula uma multa, caso não respeite
essa lei. Com os postos já existentes, vamos trabalhar
em parceria com o Executivo para que haja
incentivos para que possam aceitar essas novas regras
para todos.
O Sr. Guilherme Simões- (PJE) - Agradeço
a V. Ex.ª os esclarecimentos.
O SR. FILIPE MELLO - Eu é que
agradeço. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO
COSTA SILVA - PJDE) - Agradeço aos Senhores
Deputados a participação.
Discussão única do Projeto de Lei n.º
06/2016, da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Irmã Terezinha Godoy de Almeida, do
município de Anchieta.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Larissa Moussatché.
A SR.ª LARISSA MOUSSATCHÉ (PJDHS - Sem revisão da oradora) - Boa-tarde,
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas e a todos
os presentes.
A Lei n.º 06, de 14 de setembro de 2016,
determina a inserção da temática Educação em
Direitos Humanos nos currículos escolares nos
âmbitos estadual e municipal.
Justificativa: Os direitos humanos são os
direitos fundamentais aos quais os indivíduos fazem
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jus pelo simples fato de serem pessoas humanas, como
o direito à vida, à família, à alimentação, à liberdade, à
educação, entre outros.
A iniciativa de proposição do presente projeto
de lei tem como precedentes acordos multilaterais dos
quais o Estado brasileiro é signatário na legislação
nacional acerca da relevância na defesa dos direitos
humanos por parte do Estado.
A existência dos tratados e dos textos de leis
sobre direitos humanos é fruto de um processo
histórico, político e social. Nesse sentido, a proposta da
política estadual da educação em direitos humanos
pretende contribuir para a construção histórica de uma
cultura de garantias dos direitos elementares da pessoa
humana.
É fato que a educação é uma ferramenta
indispensável para a formação de indivíduos ativos nos
processos de mudança ambicionados pelas sociedades
democráticas e na construção de uma cultura em defesa
integral dos direitos de todos.
Diante disso, a formação de uma cultura de paz
e de garantia dos direitos humanos perpassa pela
reflexão permanente sobre esses temas no ambiente
escolar, especialmente sobre os tratados já firmados. Os
valores envolvidos na defesa de tais direitos e a
efetividade do cumprimento das normas e dos desafios
existem para a plena garantia dos direitos humanos de
todos e de cada um. Negar os direitos humanos a
qualquer ser humano é questionar a sua própria
humanidade. Nelson Mandela.
Por isso, peço a aprovação deste projeto.
O Sr. Yago Cardeal - (PJC) - Senhora
Deputada Larissa, pela ordem! Peço a palavra para
discutir o projeto que V. Ex.ª acaba de apresentar.
A SR.ª LARISSA
(PJDHS) - Ordem concedida.

MOUSSATCHÉ

-

O Sr. Yago Cardeal - (PJC) - A temática
direitos humanos será tratada como uma nova disciplina
na grade curricular ou será trabalhada como temas
transversais?
A SR.ª LARISSA MOUSSATCHÉ (PJDHS) - A proposta do presente projeto de lei é que a
temática Educação em Direitos Humanos seja inserida
na grade curricular como uma nova disciplina, pois
acreditamos que a escola é peça fundamental na
formação dos cidadãos conscientes do reconhecimento
dos diretos humanos.
O Sr. Yago Cardeal - (PJC) - Tendo em vista
que esse projeto vai gerar despesas, haverá repasse aos
municípios para a implementação dele?
A SR.ª LARISSA MOUSSATCHÉ (PJDHS) - A despesa que implica na implantação que o
presente projeto de lei irá gerar, é pequena, visto que o
investimento será na produção do material e na
formação dos professores. Essas despesas ficarão a
cargo do governo estadual, para as escolas da rede
estadual; e aos municípios, para as escolas municipais,
assim como se encontra descrito nos arts. 4.º e 6.º deste

projeto de lei.
O Sr. Yago Cardeal - (PJC) - Agradeço a V.
Ex.ª os esclarecimentos.
A SR.ª LARISSA MOUSSATCHÉ
(PJDHS) - Obrigada. (Muito bem!)

-

O SR. PRESIDENTE - (FABIANO COSTA
SILVA - PJDE) - Obrigado aos Senhores Deputados
pela participação!
Agora, vamos iniciar o processo de votação de
todos os projetos de lei, de uma só vez.
Em votação.
Convido a Senhora Deputada Rachelle
Coutinho, 1.ª Secretária da Mesa Diretora, para fazer a
chamada de cada um dos Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas para declaração de voto.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Irei chamar agora os Senhores
Deputados para votação dos projetos.
Senhora Deputada Bárbara Quinteiro. (Pausa)
A SR.ª BÁRBARA QUINTEIRO - (PJDHS)
- Voto a favor dos projetos de lei.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Marcel
Cypriano. (Pausa)
O SR. MARCEL CYPRIANO - (PJDHS) SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Arthur
Calanzani. (Pausa)
O SR. ARTHUR CALANZANI - (PJDHS) SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Jesus Lucas.
(Pausa)
O SR. JESUS LUCAS - (PJDHS) - Achei os
projetos muito interessantes e voto SIM para todos os
projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Larissa
Moussatché. (Pausa)
A SR.ª LARISSA MOUSSATCHÉ
(PJDHS) - Voto SIM para todos os projetos.

-

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Allysson
Oliveira. (Pausa)
O SR. ALLYSSON OLIVEIRA - (PJDE) Voto SIM para aprovação de todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
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COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Francine
Santos. (Pausa)

COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Kezia
Souza. (Pausa)

A SR.ª FRANCINE SANTOS - (PJDE) Voto SIM para todos os projetos.

A SR.ª KEZIA SOUZA - (PJCT) - Voto SIM
para todos os projetos.

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Johnnattan
Louzada. (Pausa)

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Juan Vitor
Rabelo. (Pausa)

O SR. JOHNNATTAN LOUZADA - (PJDE)
- Voto SIM para todos os projetos.

O SR. JUAN VITOR RABELO - (PJEL) Voto SIM para todos os projetos.

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Filipe Mello.
(Pausa)

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Acsa dos
Santos. (Pausa)

O SR. FILIPE MELLO - (PJDE) - Todos os
projetos apresentados são muito interessantes. Voto a
favor de todos.

A SR.ª ACSA DOS SANTOS - (PJEL) - Voto
SIM para todos os projetos.

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Thaís
Cristina. (Pausa)
A SR.ª THAÍS CRISTINA - (PJCT) - Voto
SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Mariana
Lima. (Pausa)
A SR.ª MARIANA LIMA - (PJCT) - Voto
SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Ana
Vitória. (Pausa)
A SR.ª ANA VITÓRIA - (PJCT) - Voto SIM
para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Laila
Santana. (Pausa)
A SR.ª LAILA SANTANA - (PJCT) - Voto
SIM para aprovação de todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado João Lucas
Cardoso. (Pausa)
O SR. JOÃO LUCAS CARDOSO - (PJEL) Voto SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Marcus
Vinícius. (Pausa)
O SR. MARCUS VINÍCIUS - (PJEL) - Voto
SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Amanda
Costa. (Pausa)
A SR.ª AMANDA COSTA - (PJE) - Voto
SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Guilherme
Simões. (Pausa)
O SR. GUILHERME SIMÕES - (PJE) - Meu
voto é SIM, a favor de todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Heloisa
Vital. (Pausa)
A SR.ª HELOISA VITAL - (PJE) - Meu voto
é SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Julia
Satlher. (Pausa)
A SR.ª JULIA SATLHER - (PJE) - Voto SIM
para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Kaio
Bitencourt. (Pausa)
O SR. KAIO BITENCOURT - (PJE) - Meu
voto é SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Moniely
Monteiro. (Pausa)
A SR.ª MONIELY MONTEIRO - (PJE) Voto SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Ruan Carlos.
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(Pausa)
O SR. RUAN CARLOS - (PJC) -Voto SIM
para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhora Deputada Ruana
Santos. (Pausa)
A SR.ª RUANA SANTOS - (PJC) - Meu voto
é SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Senhor Deputado Yago
Cardeal. (Pausa)
O SR. YAGO CARDEAL - (PJC) - Meu voto
é SIM para todos os projetos.
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RACHELLE
COUTINHO - PJCT) - Meu voto é SIM, a favor de
todos os projetos.
Senhor Presidente, vinte e nove votos SIM,
pela aprovação dos seis projetos de lei apresentados e
uma abstenção.
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO COSTA
SILVA - PJDE) - Declaro que todos os projetos
apresentados foram aprovados.
À Secretaria para extensão da autografia.
Com a palavra a vice-presidente desta sessão,
Senhora Deputada Heloísa Vital.
A SR.ª HELOÍSA VITAL - (PJE) - Senhor
Presidente, antes de encerrarmos os trabalhos de hoje na
sessão, agradeço a colaboração de todos os professores
representantes de suas respectivas escolas, o corpo
técnico de servidores da Assembleia Legislativa, em
especial à Escola do Legislativo, e a todos os alunos
deputados jovens que participaram deste projeto e que
vieram das seguintes instituições de ensino: Escola
Municipal de Ensino Fundamental Irmã Terezinha
Godoy de Almeida, de Anchieta; Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Presidente Getúlio
Vargas, de Cachoeiro de Itapemirim; Escola Municipal
de Ensino Fundamental Padre Gabriel Roger Maire, de
Cariacica; Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio de Mucurici; Escola Oceanu’s, de Serra; e
Escola Municipal de Ensino Fundamental Alvimar
Silva, de Vitória.
Para finalizar, quero dizer que foi grande a
satisfação de compartilhar com todos os presentes este
momento de importante aprendizado para todos nós,
alunos, com trocas de saberes e uma vivência política
engrandecedora. Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE - (FABIANO COSTA
SILVA - PJDE) - Obrigado, Senhora Deputada Heloísa
Vital.
Não havendo mais oradores inscritos e nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.
Antes, porém, convoco os Senhores Deputados e
Deputadas Jovens para a próxima, sessão do Projeto
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Deputado Jovem, que ocorrerá no próximo ano de 2017.
Dando continuidade ao Projeto Estadual Deputado
Jovem.
Está encerrada a sessão. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI
- PSDB) - Pessoal, então, chegamos ao final dessa
sessão magnífica. Parabéns aos jovens e às escolas
pelos projetos. Todos interessantes e relevantes, embora
alguns desses projetos obviamente não pudessem ser
aprovados nesta Casa, porque não são da alçada
estadual e outros tantos... Estive na Escola Padre
Gabriel, da Eliete. Tivemos uma palestra com os alunos
de oitavo e nono ano que algumas questões são nobres,
mas não são viáveis ou porque são inconstitucionais ou
por causa da questão da receita, de onde sai o dinheiro
para bancar o projeto. Mas independente disso, o que
conta é essa iniciativa e essas boas ideias.
Parabéns a todas as escolas: à Escola Irmã
Terezinha Godoy de Almeida, em Anchieta, no Espírito
Santo; à Escola Alvimar Silva, daqui de Vitória; à
Escola Oceanu’s da Serra; à Escola Mucurici, lá de
Mucurici, muito distante, já estive duas vezes na escola
de Mucurici; à Escola Padre Gabriel Roger Maire, em
Cariacica, onde já estive também fazendo uma palestra;
e à Escola Getúlio Vargas de Cachoeiro de Itapemirim.
Muito obrigado a todos, sejam sempre bemvindos.
Vocês, jovens, que participaram disso, que não
seja apenas uma formalidade na participação de um
projeto, mas continuem participando da política. Isso é
fundamental, como falei anteriormente. O tempo
inteiro, estamos dizendo que precisamos de políticos
mais honestos, que precisamos de políticos antenados
com a sociedade e mais comprometidos, mas quem
serão esses políticos? Esses políticos têm que nascer
da sociedade. São vocês, as pessoas bem
intencionadas, que precisam assumir esses lugares;
do contrário, como eu disse anteriormente, não
mudaremos.
Então, animem-se a participar! O tempo inteiro
as pessoas estão dizendo: Tenho nojo da política! Tenho
raiva de política! Não gosto da política! Mas tudo na
vida de um cidadão passa pela política. Nada acontece
que não passe pela política. Imaginem: temos uma
política educacional, uma política econômica, uma
política da saúde, uma política de transporte público. Se
você tem raiva da política, é sinônimo de que você está
se afastando e dando as costas para isso, e as pessoas
farão o que bem entenderem, estarão decidindo a sua
vida e tudo aquilo de que você necessita sem a sua
participação! Desse modo, participem, aproximem-se da
política, entendam a política, participem dessa
mudança, que é fundamental.
Sejam
sempre
muito
bem-vindos!
Acompanhem o nosso trabalho, cobrem dos políticos,
pois vocês são os patrões dos políticos. Cobrem deles,
porque, como disse o Senhor Deputado Doutor
Hércules, não basta votar bem, você precisa
acompanhar o que os políticos fazem e cobrar deles.
Muito obrigado a todos. Que tenhamos uma
boa tarde, e um bom retorno para aquelas escolas que
vieram de longe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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