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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 397/2016 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 

Encaminho ao exame da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, o incluso 

Projeto de Lei visando promover alterações na 

redação da Lei nº 10.568 de 27/07/2016, que instituiu 

o programa de incentivos vinculados à celebração de 

Contrato de Competitividade - COMPETE/ES, e da 

Lei nº 10.550, de 01/07/2016, que instituiu o 

Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do 

Espírito Santo - INVEST-ES. 

 

As adequações propostas têm por objetivo 

corrigir algumas imperfeições identificadas na 

redação dos textos originários, necessárias à 

compatibilização e à aplicação das disposições nelas 

previstas, em consonância com os seus propósitos 

norteadores. 

 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e demais Pares, solicito o empenho 

de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 

presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 21 de outubro de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 310/2016 

 
Altera a Lei nº 10.568 de 26 de julho 

de 2016, que instituiu o programa de 

incentivos vinculados à celebração 

de Contrato de Competitividade - 

COMPETE/ES, e a Lei nº 10.550, de 

30 de junho de 2016, que instituiu o 

Programa de Incentivo ao 

Investimento no Estado do Espírito 

Sano - INVEST-ES. 

 

Art. 1º A Lei nº 10.568, de 26 de julho de 2016, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 7º (...) 

(...) 
 

§ 1º O valor mínimo das operações 

com os produtos de que trata esta 

Seção poderá ser fixado em pauta 

publicada pela Secretaria de Estado 

da Fazenda - SEFAZ, observado o 

seguinte: 
 

I - a pauta poderá ser modificada, a 

qualquer tempo, para inclusão ou 

exclusão de produtos, bem como 

para a revisão de seus respectivos 

valores; e 
 

II - caberá ao Sindicato das 

Indústrias de Rochas Ornamentais 

do Estado do Espírito Santo elaborar 

e submeter, anualmente, até 31 de 

outubro, à SEFAZ proposta da pauta 

de valores mínimos, que vigorará a 

partir de 1º de janeiro do exercício 

subsequente. 
 

§ 2º Em substituição aos benefícios 

previstos neste artigo, o contribuinte 

poderá optar pela utilização de 

crédito presumido de nove por cento 

do total das aquisições de 

mercadorias, insumos ou frete 

utilizados nos produtos beneficiados, 

observado o seguinte: 
 

I - fica vedada a utilização dos 

demais créditos relativos às 

aquisições de mercadorias, insumos 

ou frete utilizados nos produtos 

beneficiados; 
 

II - o contribuinte que optar pelo 

crédito presumido disposto neste 

parágrafo deverá declarar a opção 

pela utilização do crédito previsto 

neste artigo, mediante lavratura de 

termo no livro Registro de Utilização 

de Documentos Fiscais e Termos de 

Ocorrência, do qual conste, também, 

a declaração de que atende às 

condições exigidas para sua 

utilização; 
 

III - na hipótese de renúncia à opção, 

que somente vigorará a partir do 

início do ano-calendário 

subsequente, deverá ser lavrado  

novo termo no livro Registro de 

Utilização de Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrência, nos moldes 

previstos no inc. II. 
 

§ 3º Os benefícios previstos nos 

incisos I e II do caput somente se 
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aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 

 

Art. 8º (...) 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º O benefício previsto no inciso I 

do caput somente se aplica às 

mercadorias industrializadas neste 

Estado. 

 

Art. 9º (...) 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º O benefício previsto no inciso I 

do caput somente se aplica às 

mercadorias industrializadas neste 

Estado. 

 

Art. 10. (...) 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 
 

§ 2º O benefício previsto no inciso II 

do caput somente se aplica às 

mercadorias industrializadas neste 

Estado. 

 

Art. 11. (...) 

 

(...) 

 

§ 1º (...) 

 

(...) 

 

III - à redução da base de cálculo 

para cálculo do ICMS - Substituição 

Tributária, observadas as demais 

disposições do Regulamento do 

ICMS/ES, de forma que a carga 

tributária efetiva do imposto resulte 

no percentual de sete por cento. 

 

§ 2º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

§ 3º O benefício previsto no inciso I 

do caput somente se aplica às 

mercadorias industrializadas neste 

Estado. 

 

Art. 12. (...) 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos I e II do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 

 

(...) 

 

Art. 13. (...) 

 

(...) 

 

II - crédito presumido do ICMS, 

equivalente a nove por cento nas 

operações interestaduais destinadas 

a contribuintes. 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos I, II e III do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 
 

(..) 

 

Art. 14. (...) 
 

(...) 
 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos I e II do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 

 

Art. 15. (...) 
 

(...) 
 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 
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§ 2º O benefício previsto no inciso I 

do caput somente se aplica às 

mercadorias industrializadas neste 

Estado. 

 

Art. 17. (...) 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos I e II do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 

 
Art. 18. (...) 

 
(...) 

 
§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 
§ 2º O benefício previsto no inciso I 

do caput somente se aplica às 

mercadorias industrializadas neste 

Estado. 
 

Art. 19. (...) 

 
(...) 

 
§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 
§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos I e II do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 
 

Art. 21. (...) 
 

(...) 

 
§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 
§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos II e III do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 
 

Art. 22. (...) 
 

(...) 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos II e III do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 

 

Art. 24. (...) 

 

(...) 

 

§ 1º O crédito de ICMS relativo às 

aquisições deverá ser limitado ao 

percentual de sete por cento. 

 

§ 2º Os benefícios previstos nos 

incisos I e II do caput somente se 

aplicam às mercadorias 

industrializadas neste Estado. 

 

Art. 26. (...) 

 

(...) 

 

III - ser emitente de NF-e, modelo 55 

ou CT-e, modelo 57, conforme o 

caso; 

 

IV - estar em situação regular 

perante o Fisco Estadual, ou com 

certidão Positiva com Efeito de 

Negativa; 

 

(...) 

 

Art. 2º A Lei nº 10.550, de 30 de junho de 2016, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

"Art. 3º (...) 

 

(...) 

 

IV - (..) 

 

(...) 

 

b) nas operações internas, de 

saídas da importadora de bens 

acabados, destinados às centrais de 

distribuição ou de transferência para 

filiais da própria empresa, de forma 

a resultar numa carga tributária 

equivalente à carga tributária 

interestadual a que se sujeitarem os 

produtos; 

 

c) nas operações internas, de 

saídas da importadora de bens 

acabados, destinados às centrais de 
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distribuição ou de transferência para 

filiais da própria empresa, de forma 

a resultar numa carga tributária, 

para fins de destaque de imposto, 

equivalente ao múltiplo de 1,2 (um 

inteiro e dois décimos) da carga 

tributária interestadual a que se 

sujeitarem os produtos; 
 

V - (...) 
 

a) de até 75% (setenta e cinco por 

cento), nas operações de saídas 

internas de produtos acabados 

destinados a centro de distribuição, 

vinculados às empresas beneficiárias 

ou outras unidades da empresa 

importadora, quando se tratar de 

operações feitas na forma da alínea 

“b” do inciso IV deste artigo; 
 

b) de percentual que resulte na carga 

tributária correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) da alíquota 

interestadual a que se sujeitarem os 

produtos, em decorrência das saídas 

internas, de bens acabados 

importados, destinadas a centrais de 

distribuição ou de transferência para 

filiais da própria empresa, quando se 

tratar de operações feitas na forma 

da alínea “c” do inciso IV deste 

artigo. 
 

(...) 
 

Art. 7º (...) 
 

(...) 
 

III - certidão negativa perante a 

Fazenda Estadual do Espírito Santo 

ou Positiva com Efeito de Negativa; 
 

(...) 

 

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

publicação, retroagindo os efeitos das alterações 

contidas no art. 1º desta Lei ao dia 26 de julho de 

2016. 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 3501 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

CONSIDERAR LICENCIADO, para 

tratamento de saúde, no dia 11/10/2016, o Presidente 

da Mesa Diretora Deputado THEODORICO 

FERRAÇO, na forma do Art. 305, inciso II do 

Regimento Interno. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

1ª Vice-Presidente  

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3497 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 249, § 1º, da Lei Complementar nº 

46/94, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Sindicância criada pelo Ato nº 3145, 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

12/08/2016, referente ao Processo Administrativo nº 

160970/2016. 

 

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

publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3498 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 249, § 1º, da Lei Complementar nº 
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46/94, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Sindicância criada pelo Ato nº 3240, 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

01/09/2016, referente ao Processo Administrativo nº 

154187/2015. 
 

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

publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3499 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 249, § 1º, da Lei Complementar nº 

46/94, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Sindicância criada pelo Ato nº 3293, 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

21/09/2016, referente aos Processos Administrativos 

nºs 151119/2015, 162185/2016 e 162283/16. 

 

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

publicação. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3500 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

ELEVAR para 36% (trinta e seis por cento), 

a partir de 23/09/2016, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MONICA 

MEDICE PAES, matrícula nº 201642, Taquígrafo 

Parlamentar - ETP. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3502 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 
 

 DESIGNAR, a servidora efetiva 

ELISANGELA CAMPOS RODRIGUES, 

matrícula nº 207963, ocupante do cargo efetivo de 

Técnico Legislativo Sênior, para exercer a Função 

Gratificada de Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos, FG3, em substituição a servidora 

MARIA DE LOURDES ZAMPROGNO 

DARIO, matrícula nº 16600, afastada a partir de 

13/10/2016, por motivo de férias, enquanto durar 

seu afastamento. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3503 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 
 

 DESIGNAR, o servidor efetivo 

RODRIGO FRANCISCO TEIXEIRA DE 

MIRANDA, matrícula nº 207945, ocupante do 

cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, para 

exercer a Função Gratificada de Coordenação do 

Setor de Folha de Pagamento, FG3, em 

substituição a servidora MONICA PASSOS DE 

ABREU, matrícula nº 35337, afastada a partir de 

20/10/2016, por motivo de férias, enquanto durar 

seu afastamento. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 3504 

 

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, ALBERTO CARLOS DE 

OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3505 

 

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, KENNIA LUCIA TORRENTE 

FERONI, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Bruno Lamas, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 162734/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3506 

 

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, RICARDO CARLOS DE 

AVELAR, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3507 
 

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, TARCISIO MARIN, do cargo em 

comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, do 

gabinete do Deputado Amaro Neto, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

162759/2016, a partir de 1º/11/2016. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3508 
 

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, FABIO ZANCHETTA PENEDO, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3509 

 

A MESA 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, JOSE ADRIANO RANGEL RAMOS, 

para exercer o cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, no gabinete da Deputada Janete de 

Sá, por solicitação da própria Deputada, contida no 

processo nº 162739/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3510 

 

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, KÊNNIA LUCIA TORRENTE FERONI, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3511 

 

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, MARCIO GREIK BERNARDES, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Amaro Neto, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162760/2016. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3512 

 

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, RICARDO CARLOS DE AVELAR, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Bruno Lamas, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 162736/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3513 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3438, 

publicado em 13 de outubro de 2016, que nomeou 

JOSE ADRIANO RANGEL RAMOS, do cargo em 

comissão de Assessor Sênior da Secretaria, código 

ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 3514 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3491, 

publicado em 20 de outubro de 2016, que exonerou 

RENATO BARBOSA, do cargo em comissão de 

Subcoordenador de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3515 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3492, 

publicado em 20 de outubro de 2016, que nomeou 

RENATO BARBOSA, para exercer o cargo em 

comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 
ATO Nº 3516 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3494, 

publicado em 20 de outubro de 2016, que nomeou 

SINVALDO CORTES PASSOS, para exercer o 

cargo em comissão de Subcoordenador de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código SCGRP, no 

gabinete do Deputado Gildevan Fernandes. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

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

 

PORTARIA Nº 1251 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

SUSPENDER as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 

marcado 
A partir de Dias 

207965 

PEDRO 

ANTONIO 

PARIZZI 

2014 
17/10 a 

04/11/2016 
24/10/2016 

12 (doze) 

dias restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

PORTARIA Nº 1252 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

207874 

BRUNELA 

VALENTIM 

SCHWAB 

FERRARI 

CAETANO 

2016 
07/11 a 

06/12/2016 

13/02 a 

14/03/2017 

30 (trinta) 

dias 

208905 

JESSIKA 

MATOS DA 

ROCHA 

2016 
24/11 a 

23/12/2016 

19/12/2016 

a 

17/01/2017 

30 (trinta) 

dias 

205343 

TATIANA 

MARTINS 

RESSIERI 

BERMUDES 

2016 

15/12/2016 

a 

13/01/2017 

02/01 a 

31/01/2017 

30 (trinta) 

dias 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

PORTARIA Nº 1253 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 

 
Matrícula Servidor Exercício 

Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

206562 

ERI 

SOARES 

TEIXEIRA 

2016 
01/12 a 

30/12/2016 

02/01 a 

31/01/2017 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1254 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

205781 

GABRIEL 

FRAGA 
MARINHO DA 

FONSECA 

2015 
02/01 a 

27/01/2017 

26 (vinte e 

seis) dias 

restantes 

208525 

JOSE 

HENRIQUE 

GOGGI 
SANTOS 

JUNIOR 

2016 

16/11 a 
30/11/2016 

e 01/02 a 

15/02/2017 

30 (trinta) 

dias 

207692 
THIAGO 
OBERMULLER 

DA SILVA 
2016 

21/11 a 

02/12/2016 

12 (doze) 
dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1255 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

207926 

OLIVIAN 

CARLESSO 

TRASSI 
LEAL 

2016 
02/01 a 

24/01/2017 

23 ( vinte e 
três) dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1256 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

207965 
PEDRO 
ANTONIO 

PARIZZI 
2014 

07/11 a 

18/11/2016 

12 (doze) 
dias 

restantes 

208287 
EDMILSON 
FURTADO 

CORASSA 
2015 

02/01 a 

31/01/2017 

30 (trinta) 

dias 

207947 

FABIO 

LOUZADA 
MATOS 

2015 
02/12 a 

23/12/2016 

22 (vinte e 

dois) dias 
restantes 

206194 
ROBERTA 

ANDREATTA 
2015 

25/10 a 

08/11/2016 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

200876 
ANGELE 
MURAD 

2016 
10/01 a 

31/01/2017 

22 (vinte e 

dois) dias 

restantes 

208283 

CLAUDIO DA 

ROCHA 

JUNIOR 
2016 

02/01 a 
16/01/2017 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

35378 
ELISA MARIA 
GUIMARAES 

2016 
24/10 a 

01/11/2016 

09 (nove) 

dias 

restantes 

203314 
JOSEMAR 
FRANCISCO 

CHRYSTELLO 
2016 

02/01 a 

31/01/2017 

30 (trinta) 

dias 

208935 

KENDALLY 
VIEIRA 

FERREIRA DE 

SOUZA 

2016 

02/01 a 
16/01/2017 

e 14/08 a 

28/08/2017 

30 (trinta) 

dias 

208561 

LEONARDO 
DE OLIVEIRA 

BUENO 

PIOVESAN 

2016 
23/11 a 

22/12/2016 

30 (trinta) 

dias 
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200705 
WANDERLANIO 

ALVES LORETE 
2016 

25/10 a 

23/11/2016 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 21 de outubro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1257 

 

O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 

 

RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela 

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

nas informações da Coordenação do Grupo de 

Recursos Humanos (CGRH): 

 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 

PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

201267 

Airton 

Melquiades 

dos Santos 

129 01 05/10/2016 05/10/2016 

207219 

Bianca 

Caldeira 

Loreiro 

Guisso das 

Neves 

142 01 10/10/2016 10/10/2016 

207923 
Delcio Tadeu 

Melotti 
142 04 20/09/2016 23/09/2016 

207981 

Denise 

Aquino dos 

Santos 

142 02 13/09/2016 14/09/2016 

209027 

Edilamara 

Rangel 

Gomes Alves 

Francisco 

142 08 04/10/2016 11/10/2016 

027644 

Florsina 

Boeker 

Querino 

129 04 20/09/2016 23/09/2016 

208693 

Gubio 

Marcio de 

Freitas 

Heringer 

129 05 17/10/2016 21/10/2016 

203751 Hellem 

Santana 
142 09 05/10/2016 13/10/2016 

Zuqui 

Modesto 

201164 

Joao Antonio 

Nunes 

Machado 

129 15 26/09/2016 10/10/2016 

201540 

Karla 

Queiroz de 

Oliveira 

129 01 06/10/2016 06/10/2016 

207747 

Liziany Dias 

de Souza 

Sena 

129 01 05/10/2016 05/10/2016 

203330 

Luciana 

Rocha Maia 

de Oliveira 

129 01 07/10/2016 07/10/2016 

202220 

Marcella 

Lemos 

Borges 

142 02 06/10/2016 07/10/2016 

034521 
Marcelo 

Siano Lima 
129 01 05/10/2016 05/10/2016 

209113 

Marcia 

Betania de 

Vasconcelos 

Oliveira 

142 01 06/10/2016 06/10/2016 

203320 

Margarida 

Maria Vieira 

Bueno 

129 30 04/10/2016 02/11/2016 

202350 
Octavio Luiz 

Espindula 
129 03 04/10/2016 06/10/2016 

202350 
Octavio Luiz 

Espindula 
129 12 13/10/2016 24/10/2016 

201090 

Paula de 

Miranda 

Portella 

129 02 01/09/2016 02/09/2016 

201090 

Paula de 

Miranda 

Portella 

129 01 04/10/2016 04/10/2016 

206194 
Roberta 

Andreatta 
142 05 10/10/2016 14/10/2016 

207658 

Rubia dos 

Anjos Dalla 

Bernardina 

129 01 14/10/2016 14/10/2016 

028597 

Sebastiao 

Duarte 

Tolentino 

129 02 06/10/2016 07/10/2016 

207896 
Vanusa Silva 

Costa 
129 01 04/10/2016 04/10/216 

203155 

Vespasiano 

Gomes de 

Farias 

129 02 10/10/2016 11/10/2016 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de outubro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• TERÇA-FEIRA - 25.10.16 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

O Ministério Público Federal no Amazonas pede que o Ibama 

contrate mais brigadistas. Só nesse ano, já foram relatados mais de 

seis mil focos de incêndio. No Pará, a Justiça determinou à prefeitura 

de Belém que providencie a limpeza das áreas próximas a dois 

aeroportos, pois os lixões atraem aves e oferecem riscos à aeronaves. 

A ação civil pública quer impedir que universidades federais adotem 

a inclusão regional e prejudiquem, assim, os candidatos que 

concorrem a uma vaga por meio do Sisu. E ainda: o programa 

Tratamento Fora de Domicílio que oferece passagens e ajuda de custo 

aos pacientes e acompanhantes que não conseguem tratamento 

médico-hospitalar na sua cidade ou estado, mas em Mato Grosso, os 

valores estão defasados e os pagamentos atrasados. 

00h45 REPORTAGEM ESPECIAL Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão ligadas ao 

cooperativismo. Os princípios do setor, seus principais ramos e 

contribuições para o desenvolvimento do Espírito Santo são relatados 

na Reportagem Especial: Cooperativismo. 

01h15 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de finanças - Prestação de contas do secretário da fazenda 

04h55 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia estadual de Caboclo Bernardo. 

06h30 
FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 

O programa traz: “Ciência Móvel”. 

07h00 ANTES E DEPOIS DA LEI Na edição desta semana, o programa aborda a Lei do Bem. 

07h30 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

O Ministério Público Federal no Amazonas pede que o Ibama 

contrate mais brigadistas. Só nesse ano, já foram relatados mais de 

seis mil focos de incêndio. No Pará, a Justiça determinou à prefeitura 

de Belém que providencie a limpeza das áreas próximas a dois 

aeroportos, pois os lixões atraem aves e oferecem riscos à aeronaves. 

A ação civil pública quer impedir que universidades federais adotem 

a inclusão regional e prejudiquem, assim, os candidatos que 

concorrem a uma vaga por meio do Sisu. E ainda: o programa 

Tratamento Fora de Domicílio que oferece passagens e ajuda de custo 

aos pacientes e acompanhantes que não conseguem tratamento 

médico-hospitalar na sua cidade ou estado, mas em Mato Grosso, os 
valores estão defasados e os pagamentos atrasados. 

08h00 

ESPAÇO RURAL Rachel Dias, coordenadora de Atividades Rurais não Agrícolas do 

Incaper, apresenta o panorama da agroindústria artesanal do Espírito 

Santo, atividade cada vez mais presente na agricultura familiar e que 
se destaca pela grande variedade de produtos. 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de outubro de 2016 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de saúde 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão especial do granito 

12h00 

SÉRIES - ROTAS 

TURISTICAS CAPIXABAS 

A Rota dos Vales e do Café é embelezada pelas construções 

históricas típicas da época colonial, quando o café era a principal 

fonte de renda e impulsionava o desenvolvimento do Brasil e da 

região. Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso 
do Sul são os destaques desta Reportagem Especial. 

12h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de educação 

13h00 
PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA 

Candidatos a prefeito 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo estadual 

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

18h15 

ESPAÇO RURAL Rachel Dias, coordenadora de Atividades Rurais não Agrícolas do 

Incaper, apresenta o panorama da agroindústria artesanal do Espírito 

Santo, atividade cada vez mais presente na agricultura familiar e que 

se destaca pela grande variedade de produtos. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Em comemoração ao dia do dentista 

20h30 
PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA 

Candidatos a prefeito 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 

MP COM VOCÊ O programa MP com Você tem como tema o combate à 

criminalidade. O convidado do apresentador Rubem Roschel é o 

promotor de justiça Pedro Ivo de Souza, dirigente do Centro de Apoio 

Operacional Criminal (CACR). 

22h45 

OPINIÃO Analista do Sebra-ES, Marcondes Caldeira Junior, fala sobre o 

aumento na abertura de pequenos negócios no país e no Espírito 

Santo por parte de pessoas que estão ficando desempregadas por 

causa da crise econômica. 

23h15 

CONTRAPONTO A alienação parental é caracterizada por uma espécie de campanha 

difamatória para colocar a criança ou adolescente contra o pai ou a 

mãe. Essa forma de afastar o filho do convívio com uma das partes 

pode resultar em sérios prejuízos para a criança ou adolescente. O 

Contraponto aborda o assunto com a psicóloga Adriana Müller e a 

advogada Juliana Souza Pimenta. 

23h45 

UM DEDO DE PROSA Aline Dias é autora do livro “Além das Pernas,”, uma coletânea de 

contos que tem como protagonista a mulher em suas mais diversas 

faces. Entre os temas abordados estão a luta feminina por direitos, a 

quebra de estereótipos sexuais e o preconceito. Aline também 

escreveu “Vermelho”, uma novela erótica. 

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 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

SOLENE, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE OUTUBRO DE 2016.  

 

  ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DOUTOR 

HÉRCULES OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, Senhores 

Deputados presentes, telespectadores da TV Ales, 

Boa noite! 

 É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem ao Dia do 

Médico. 

 Encontram-se à Mesa os Senhores Deputados 

Doutor Hércules, proponente desta sessão e 

presidente da Comissão de Saúde da Assembleia 

Legislativa, e Hudson Leal, que farão a abertura dos 

trabalhos conforme é regimental. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao Senhor 

Deputado Hudson Leal que faça a leitura de um 

versículo da Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Hudson Leal 

lê Lucas, 5:31) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Dispenso a leitura da ata da 

sessão anterior. 

 Informo aos Senhores Deputados e aos 

demais presentes que esta sessão é solene em 

homenagem ao Dia do Médico, conforme 

requerimento de nossa autoria.  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 

doutor Carlos Magno Dalapicola, presidente do 

Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Espírito Santo; o doutor Otto Fernando Baptista, 

presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito 

Santo e presidente da Federação Nacional dos 

Médicos; o doutor Celso Murad, conselheiro federal 

de Medicina; o doutor Carlos Alberto Gomes dos 

Santos, presidente da Associação Médica do Estado 

do Espírito Santo; o senhor Mayke Armani, 

representante do secretário de Saúde do Estado do 

Espírito Santo; a senhora Clenir Sani Avanza, vice-

presidente da Comissão de Direito Médico e de 

Saúde da OAB/Espírito Santo; o doutor Francisco 

José Centoducatte, presidente do Sindicato dos 

Hospitais do Estado do Espírito Santo; o doutor Luis 

Renato da Silveira, representante da Emescam; e o 

doutor Leandro Azevedo Figueiredo, representante 

do Instituto de Cirurgia da Mão, do Vitória Apart 

Hospital. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, em 

posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino 

Nacional, pela Banda da Polícia Militar, sob a 

regência do subtenente Florisval Mendonça. (Pausa) 
 

 (É executado o Hino Nacional)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Agradecemos à banda da Polícia 

Militar, sob a regência do subtenente Mendonça, pela 

participação e por abrilhantar esta sessão solene. A 

banda tem outros compromissos, infelizmente, e terá 

que se retirar. Muito obrigado em nome da 

Assembleia Legislativa. 

Neste momento, fará uso da palavra o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, proponente desta sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Peço ao Senhor Deputado 

Hudson Leal que assuma a presidência. (Pausa) 

Boa noite! Médico não pode ser fraco. Tem 

que ser forte, apesar dos pesares.  

Saúdo o Senhor Deputado Hudson Leal, 

colega, médico e membro da Comissão de Saúde de 

nossa Casa; o Doutor Carlos Magno Dalapicola, 

presidente do Conselho Regional de Medicina. 

Veremos agora se o nosso Conselho volta a ser 

respeitado pelo Presidente da República, diferente da 

última presidência que aboliu a necessidade de o 

médico passar pelo Conselho. Se Deus quiser, as 

coisas mudarão. 

Saúdo também o Doutor Otto Fernando 

Baptista, presidente do Sindicato dos Médicos do 

Espírito Santo e da Fenam, também. É um orgulho 

para nós termos um presidente em um estado tão 

pequeno. Ele foi lá fora e desbancou estados 

poderosos e é o nosso presidente hoje.  

Saúdo o Doutor Celso Murad, conselheiro 

federal de medicina. Foi meu pediatra. É assim que o 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço faz comigo. S. 

Ex.ª é o mais velho na Assembleia Legislativa e eu 

sou menos jovem do que ele e fica falando que fiz o 

parto em sua mãe, quando ele nasceu. Imaginem! 

Saúdo o nosso querido Doutor Carlos Alberto 

Gomes dos Santos, presidente da Associação Médica; 

o Mayke Armani, representante do Ricardo Oliveira, 

secretário de Saúde; a Doutora Clenir Sani Avanza, 

vice-presidente da Comissão de Direitos Médicos e 

de Saúde da OAB de nosso Estado, que organizou e 
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promoveu um congresso maravilhoso, o 4.º 

Congresso Jurídico com a participação de oitocentos 

e tantos presentes, do Amapá até o Rio Grande do 

Sul. Ficamos muito orgulhosos de o Estado do 

Espírito Santo mostrar esse congresso para o Brasil 

inteiro. Hoje isso faz parte do Conselho Nacional de 

Justiça. A reunião do Conselho Nacional de Justiça, 

este ano, foi em Vitória, graças a esse Congresso que 

a doutora Clenir Sani Avanza organizou e nós 

ajudamos um pouquinho só. O doutor Francisco José 

Centoducatte, presidente do Sindicato dos Hospitais; 

o doutor Luis Renato da Silveira, representando a 

Emescam já que nosso querido Flávio Kataoka, que 

não pode estar presente; o doutor Leandro Azevedo 

Figueiredo, do Instituto Imão, médico que tem um 

Instituto que recupera tantas pessoas para o retorno 

ao trabalho, de importância muito grande; e o doutor 

Celso Murad, que foi fotografado pelo Tonico, junto 

à primeira turma da Ufes, há cinquenta anos.  

 Quero dizer que amanha é nosso dia. 

Fazemos fora do dia todos os anos. Desde que 

cheguei a esta Casa, requeiro a sessão do médico e do 

advogado também, porque fiz primeiro Direito, e 

depois Medicina. Entrei na escola de Medicina com 

trinta e três anos, já grisalho. Encontrei a Penha, 

menina, com dezessete anos, minha colega de turma 

por isso. Ela tinha dezessete anos e eu já tinha trinta e 

três.  

 Nosso sentimento é de felicidade ao 

promover mais uma sessão solene que reconhece e  

exalta profissionais brilhantes. Médicas e médicos 

dedicados, abnegados que são, que fazem parte da 

nata da Medicina brasileira. Os senhores estão sendo 

homenageados. 

 Temos que relatar as dificuldades dos 

médicos. Quero lembrar também, não se trata de meu 

improviso. Hoje é dia de festa, mas não posso deixar 

de registrar o que o médico tem passado no Brasil e 

no Espírito Santo. No Brasil, inventaram o tal de 

Mais Médicos. Não somos contra o programa. Somos 

a favor que ele seja registrado, que ele passe no 

Revalida, estude como nós.  

Não concordamos com o fato de que, em 

2013, houve gasto de 5,6 bilhões de reais com o 

Programa Mais Médicos, mas foi para Cuba 3,6 

bilhões de reais. Precisamos insurgir contra isso. Não 

podemos aceitar e manter a ditadura de Cuba. Não 

temos culpa nenhuma. Quero relatar algumas 

reportagens do dia 07 para cá. Quero deixar bastante 

claro que estou Deputado, mas sou médico. Sofro como 

os médicos que sofrem na ponta, Otto. Não deixarei de 

ser médico nunca. Vai chegar o dia, Senhor Deputado 

Hudson Leal, que nosso mandato irá vencer, mas não 

o nosso juramento, a nossa missão.  

 A reportagem do dia 7 de outubro diz: 

Espera de até um ano por remédio de graça. Um ano 

de espera. Vai morrer. Mais uma vez peço a maxima 

vênia neste momento de alegria para comemorarmos 

o nosso dia, mas tenho que relatar o que estamos 

sofrendo.  

 Notícia do jornal A Tribuna do dia 11 de 

outubro diz: Paciente com câncer tenta, mas não 

consegue agendar tomografia. Isso não sou eu que 

estou falando, estou lendo no jornal. É o paciente que 

está falando.  

 Estou registrando isso porque muita gente 

diz: Ele é deputado, ele é da base do governo. Sou 

sim e do partido do governador, mas não sou 

conivente com as coisas erradas que acontecem. Não 

estou dizendo que é culpa só deste governo; é 

também de muitos governos.  

 Jornal A Gazeta: Superlotação no Hospital 

Infantil. Esse é do dia 11 de outubro também. Médico 

recusa paciente por lotação no Hospital Infantil. 

Essa é do dia 11 de outubro também, do jornal A 

Tribuna.  

 Temos uma coleção vasta, grande: Médicos 

ameaçam deixar hospital. No Hospital Infantil 

também, onde trabalhei por dois anos, Glaucia Perini 

Zouain Figueiredo. Fui diretor por dois anos. O 

Senhor Deputado Hudson Leal conhece muito bem. 

O Celso Murad e o Ariosto da Silva Santos Filho 

conhecem muito bem. Ariosto toma conta hoje da 

enfermaria dos queimados, fazendo um trabalho 

maravilhoso com as crianças queimadas, por isso que 

está sendo homenageado.  

 Ninguém quer trabalhar com paciente jogado 

no chão. Tenho uma coletânea imensa. Não falarei 

mais porque cada manchete é mais chocante.  

 O Otto Fernando Baptista escreveu no dia 15 

de outubro: É necessário combater o mau 

gerenciamento da saúde pública, as péssimas 

condições de trabalho e o caos instalado na pasta. 

Artigo do Saúde em Destaque.  

 A maioria dos prefeitos coloca cabos 

eleitorais para serem secretários de Saúde. Não 

entendem nada de saúde, mas por terem feito acordo 

lá, porque o partido apoiou, indicará o secretário de 

Saúde. O Senhor Deputado Hudson Leal sabe disso; 

nós dois sabemos. Podem procurar em qualquer 

hospital do estado se eu ou o Senhor Deputado 

Hudson Leal indicamos algum diretor de hospital. 

Não indicamos ninguém. Quem tem que indicar é o 

secretário de Saúde, que tem que ter conhecimento 

dessa questão, e não deputado ou outro político.  

 Outra notícia diz: Um paciente morre a cada 

hora em hospital do SUS. É o Carlos Magno 

Dalapicola e o Otto Fernando Baptista falando sobre 

isso.  

 Lembro também ao Senhor Deputado 

Hudson Leal e ao doutor Roberto Ramalhete Pereira 

da Silva que é uma luta muito grande para conseguir 

o medicamento Dantrolene sódico, que faz a reversão 

do choque anestésico, hipertermia maligna. Não é, 

Ramalhete? E a resposta que me davam era a seguinte: 

Esse medicamento custa dois mil e quinhentos reais e 

fica dois anos lá, ninguém usa. Vence e ninguém usa. 

Olha só! Que bom que ninguém usa. Depois de uma 

luta tremenda, conseguimos que o secretário de 

Saúde, do governo passado, passasse em todos os 

hospitais, públicos e particulares, e determinasse que 

tivesse o Dantrolene sódico dentro da sala de 
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cirurgia.  

 Agora, Otto, falarei sobre o salário do 

médico. O municipal é de novecentos a três mil e 

quinhentos reais. O piso salarial deveria ser doze mil 

novecentos e noventa e três reais. Isso é um sonho 

muito grande do médico.   

 Esse lamento é para... De tudo o culpado é o 

médico. Quem contrata é o governador, o prefeito, o 

médico é um trabalhador, um missionário, como os 

senhores viram o juramento que distribuímos para 

lembrar o juramento que fizemos. 

 Mas, para descontrair um pouco, já que 

reclamei tanto, e nossa vida é sofrer mesmo ao lado 

do paciente, às vezes até chorar ao lado do paciente, 

como vi Glaucia fazer da tribuna da Assembleia 

Legislativa, lembrando as agruras por que passa o 

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.  

Para descontrair, como o médico é culpado 

por tudo, um cidadão morreu na fila do SUS 

esperando para ser consultado. Chegando ao céu, 

queria entrar e falou com Jesus: morri na fila 

esperando para ser atendido e não consegui. Quero 

que o Senhor desça lá, Jesus, para ver como a coisa 

está difícil. Aí Jesus se vestiu de médico, desceu, 

chegou a um ambulatório, aquilo parecia guerra 

contra japonês, cheio de pacientes. Jesus disse: entre 

o primeiro. O primeiro entrou, de cadeira de rodas, e 

Jesus falou: levanta e anda. O cidadão levantou e saiu 

andando, foi curado. Quando saiu, o pessoal 

perguntou: ué, já foi atendido? - É, já fui atendido. 

Para você ver a rapidez com que atendem a gente. 

Cheguei, ele falou: levanta e anda; levantei e andei, 

fui embora, larguei a cadeira de rodas. Quer dizer, 

Jesus curou o cara e ele continua reclamando dos 

médicos! De tudo que acontece de errado, o médico é 

culpado. 

Na verdade, o que precisamos fazer é ter 

mais união, saber escolher nossos representantes. O 

Senhor Deputado Doutor Hudson Leal é um 

cobrador, como nós. Isso não vai para a gaveta, será 

encaminhado ao Ministério Público, ao Conselho 

Estadual de Saúde, ao secretário de Saúde, ao 

governador do Estado, ao Tribunal de Contas, enfim. 

Mando para todas as autoridades e ainda coloco no 

rodapé: mandei para tal, tal e tal, para um vigiar o 

outro. 

Infelizmente nossa saúde não vai bem, mas 

temos força, temos o juramento, temos nossa missão. 

Viva o médico! (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra neste 

momento o Senhor Deputado Hudson Leal. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN - Sem 

revisão do orador) - Boa-noite a todos! Primeiro, 

parabenizo todos os colegas, mas não citarei os 

nomes. 

Quero enaltecer o presidente da Comissão de 

Saúde, Senhor Deputado Doutor Hércules. Todos os 

questionamentos que fazemos, nossa função é 

somente uma: fiscalizar. Os deputados estão para 

fiscalizar. Neste curto mandato de quase dois anos, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, são muitos os 

requerimentos, pela comissão ou individualmente, e 

um deles foi sobre repelente. Foi este deputado que 

vos fala que levantou o superfaturamento na Sesa. 

Já são quase dois anos e a coisa está muito 

triste, a saúde do Estado está muito triste, e a 

imprensa só quer colocar o médico como grande 

culpado. Qualquer notícia sobre o médico, acredito 

que vende jornal, vai para a primeira página, mas a 

imprensa não tem coragem de cobrar do Governo, do 

Estado, do município ou do Governo federal. 

Hoje nós, médicos, também os outros que 

fazem parte da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, 

mas nós, médicos, somos o maior patrimônio do 

Estado que ainda mantém a saúde num patamar 

grande.   

Saiu, acho que sábado ou domingo, estou 

aqui recordando com o Otto e com o Carlos Magno, o 

número de óbitos por hospital em 2016. Um hospital 

que recebe grande parte do dinheiro da saúde do 

Estado do Espírito Santo, um hospital entregue a uma 

organização social, com muito dinheiro, chegou a ser, 

no primeiro ano, quarenta por cento do que foi para 

os hospitais públicos, quarenta por cento foi para um 

hospital só. Então, quero nesta Casa, não sei se há 

algum diretor de hospital, estamos vendo, criticando 

os hospitais São Lucas, Hospital Infantil, o Antônio 

Bezerra, mas os diretores desses hospitais são 

verdadeiros heróis. Porque o grande culpado é o 

dinheiro que não vai para os hospitais. O médico 

passa dificuldade, muitas vezes são os médicos, são 

os administradores que passam dificuldades. Só um 

número que levantei, o Hospital Jaime dos Santos 

Neves teve mais ou menos setecentos óbitos no ano 

de 2016, foi o recordista em número de óbitos. Ah, 

mas lá tem muito atendimento. Todos sabem da 

grande porta aberta do estado do Espírito Santo que 

tem grandes profissionais, que é o Hospital São 

Lucas. O Hospital São Lucas teve cento e setenta 

óbitos. O recurso para lá, comparado ao outro hospital, 

é mínimo. É muito pequeno. Mas os diretores desses 

hospitais fazem um verdadeiro milagre junto aos 

profissionais que estão ali. Foram cento e setenta 

óbitos nesse período. Quase quatrocentos por cento a 

mais.  

Não há gestão porque há dinheiro, que está 

sendo muito mal aplicado. É o que realmente está 

acontecendo no estado do Espírito Santo, e falo isso 

com muita segurança. Darei um exemplo. Estou 

vendo aqui algumas pessoas que trabalham no HPM, 

todos sabem dos médicos, piloto de avião, depende 

do estudo, são os que mais cometem suicídio, depois 

são os médicos, entre eles psiquiatras e anestesistas, 

estou vendo alguns psiquiatras nesta Casa, e depois 

os policiais militares das Forças Armadas em geral, 

militares, civil, do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica. Um hospital que tem uma estrutura 

como o Hospital da Polícia Militar não há um 

psiquiatra hoje porque os psiquiatras foram para a 
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reserva. Não há um psiquiatra. É inadmissível isso!  

Vemos todo o esforço de falar sobre o 

Setembro Amarelo, sobre a prevenção de suicídio. 

Alguns colegas vêm colocar aqui que tem que 

colocar tela na ponte, aquilo ali amenizará muito 

pouco o problema, o grande problema é tenta marcar 

uma consulta psiquiátrica no Espírito Santo. 

Demorará de oito a doze meses! Noventa por cento 

dos suicídios vêm de um problema psiquiátrico de 

depressão, transtorno bipolar de humor, dez por cento 

são por outros motivos. Como fazer? Peguem um 

jovem de quatorze anos com depressão e tentem 

tratar. Não é só isso. O grande culpado - pais, mães, 

filhos que estão nos ouvindo - é o Estado, quando não 

coloca um profissional para atender adequadamente.  

Neste fim de semana, o secretário disse que é 

pontual o que houve neste fim de semana em que saiu 

em destaque sobre o Hospital Infantil. O Hospital 

Infantil - muitos aqui, estou vendo, trabalham lá - 

numa área menor do que esta, metade desta, às vezes, 

ficam sessenta a setenta crianças, junto aos pais e 

acompanhantes, cento e quarenta crianças, às vezes, 

com entorse de pé e uma meningite. Não podemos 

aceitar isso. O que fazemos, com a Comissão de 

Saúde, o Senhor Deputado Doutor Hércules nunca 

me negou nenhum requerimento e nenhuma 

fiscalização nos hospitais, mas não há sensibilidade 

da Sesa. É muito simples colocar, não quer dizer que 

tem que ser o médico para ser o gestor da saúde, mas 

o engenheiro está acostumado a mexer com pedra, 

com madeira, com cimento. Não tem o que temos, 

que é sensibilidade. Existem, sim, profissionais 

capacitados para estarem ali na Sesa e ter 

sensibilidade. Não podemos ter um secretário de 

Saúde que quando você fala: Ah, vou ver! Vou 

mandar para fulano! Não resolve. Já tivemos grandes 

embates com alguns secretários, mas eram médicos 

que davam respostas, davam retorno. Então, isso é o 

que está acontecendo. Não é pontual, tem aqui o 

representante da Fenam, do CRM. Eu gostaria de falar, 

posso falar, tenho imunidade parlamentar, posso falar à 

vontade. O grande culpado disso é o secretário de 

Saúde. Como é que pode o secretário de Saúde estar 

morando no Rio de Janeiro? E na sexta, sábado e 

domingo, quem toma conta são pessoas de fora. Não 

são pontuais. 

 Quero aqui dar os parabéns aos diretores dos 

hospitais que foram colocados na imprensa. Tentam 

culpar esses diretores, mas eles não são culpados. O 

grande culpado é o gestor; é o que assina e manda o 

dinheiro para os hospitais.   

 Hoje, conversamos com o presidente desta 

Casa Theodorico Ferraço, sobre muitas cirurgias que 

estão sendo suspensas por causa de problema de fios 

na Santa Casa de Cachoeiro, por causa de repasses 

que estão deixando de ser feitos.  

 De Aracruz vem reclamações hoje, de falta 

de repasse para UTI. Então o grande culpado são os 

gestores da saúde.  

 Num momento de festa deste eu não quero 

assim... Mas quero dar os parabéns para todos nós, 

médicos, que fazemos uma grande saúde no Estado 

do Espírito Santo. Desculpa o desabafo. Boa noite a 

todos. (Muito bem!) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Anunciamos a presença da 

ouvidora da Associação Brasileira dos Advogados 

Criminalistas, Doutora Francesca Avanza. 

Ouviremos neste momento a saudação do 

representante do Instituto de Cirurgia da Mão do 

Vitória Apart Hospital, Doutor Leandro Azevedo 

Figueiredo.  

 

O SR. LEANDRO AZEVEDO 

FIGUEIREDO - (Sem revisão do orador) - Boa 

noite a todos. 

Não vou falar sobre cirurgia de mão, porque 

há problemas maiores que enfrentamos hoje no 

Estado, até porque o Estado neste momento está bem 

representado. E não conseguimos atender a grande 

parte da população nos hospitais públicos. 

O homem deve ter um trabalho para sustentar 

a família, um esporte para manter a saúde, um vício 

para alegar a alma, mas, acima de tudo conhecer e 

explorar sua aptidão. Feliz o indivíduo que conseguiu 

encontrar-se com o dom que Deus lhe deu. Pessoas 

bem sucedidas são aquelas que se divertem 

trabalhando. Atletas de alto nível reúnem aptidão 

física, habilidade, prazer e treinamento exaustivo. 

Assim acontece com o empresário, o político, o 

advogado, também com o médico. Temos que reunir 

o dom e o trabalho árduo. Poucas pessoas conseguem 

guiar-se sozinhas ao encontro daquilo que fazem 

melhor. Normalmente aumentou, seja seu pai, sua 

mãe, amigo, professor que enxerga em você suas 

maiores virtudes e orienta o caminho. Portanto, seu 

guia vai ser sempre alguém maior que você naquele 

momento. O que fará se você ouvi-lo ou não. Aliás, a 

maior conquista de um grande mestre é ser superado 

por seu próprio aluno.  

Nós, médicos, temos a oportunidade de 

escolher a área de atuação que melhor se encaixa com 

o nosso jeitão e personalidade. Temos vários grandes 

mestres e orientadores disponíveis na nossa longa 

caminhada de formação. Basta termos inteligência e 

humildade para parar, ouvir e reparar. O médico que 

para para ouvir nunca para de aprender.  

Existem pessoas ainda mais iluminadas que 

parecem ter recebido de Deus mais de um dom, se 

isso é possível. São esses os indivíduos capazes de 

promover verdadeiras mudanças e evoluções na 

sociedade em que vivem. São esses que mudam o 

curso da história e a levam a outro patamar àqueles 

que se propõem a ouvi-los e a acompanhá-los.  

Assim são doutor Hércules da Silveira, 

doutor Hudson Leal e doutora Clenir Avanza, que 

estão compondo a Mesa.  

Dentre todos os colegas que hoje recebem 

essa comenda há um que talvez seja mais 

representativo exemplo de tudo que falei. Um 

detentor de variados dons, um ser humano 
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trabalhador e formador de opinião; um pai protetor, 

dedicado a sua família, um médico, um empresário, 

capaz de mudar o curso da embarcação e reescrever a 

história. Queria dedicar ao senhor, doutor Adão 

Célia, as minhas palavras escritas de última hora, mas 

que representam minha gratidão em reconhecimento 

ao grande médico que é. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra neste 

momento o presidente da Associação Médica do 

Estado do Espírito Santo, doutor Carlos Alberto 

Gomes dos Santos. (Palmas)  

 

 O SR. CARLOS ALBERTO GOMES 

DOS SANTOS - (Sem revisão do orador) - Boa 

noite a todos. Queria cumprimentar o mentor desta 

comenda que vocês hoje receberão e desta 

homenagem que já se tornou tradicional aqui no 

Espírito Santo, que é o Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Cumprimentando S. Ex.ª, cumprimento 

todos vocês e o parabenizo, em nome da associação 

médica, pelo esforço de manter a nossa profissão com 

todos os problemas que temos no dia a dia.  

Não me alongarei muito porque tem um 

bocado de gente para falar. Está todo mundo doido 

para receber a comenda. 

Uma boa noite para todos e boa festa! 

(Palmas) (Muito bem!)   

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ouviremos agora a saudação do 

conselheiro federal de Medicina, doutor Celso 

Murad. (Palmas)   

 

O SR. CELSO MURAD - (Sem revisão do 

orador) - Boa noite a todos. Cumprimentando o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, cumprimento os 

demais integrantes da Mesa. Cumprimentando meu 

amigo particular e meu irmão doutor Michel Assbu, 

cumprimento todos os médicos presentes. Em nome 

da doutora Telma, cumprimento todas as médicas e 

mulheres presentes.  

De fato, o Senhor Deputado Doutor Hércules 

falou que temos cinquenta anos, não adianta mais 

negar. Muita coisa mudou nestes cinquenta anos. A 

única que parece não ter mudado são as queixas que 

fazemos. Elas se mantêm atualíssimas, independente 

da data em que tenham sido proferidas. 

Existe hoje um discurso no Brasil de que este 

plano de responsabilidade fiscal do Estado, que o 

governo federal quer implantar, como prova, 

inclusive, de responsabilidade, tirará dinheiro da área 

da saúde, da área da educação. O que essas pessoas 

escamoteiam é informação de que nos últimos dez 

anos foram retirados do orçamento da saúde, dinheiro 

orçamentado para ser aplicado na área de saúde, uma 

média de dez bilhões de reais por ano nos últimos 

doze anos. E vêm dizer agora que o governo atual, 

que não defendo nem ataco, apenas observo, quer 

retirar da saúde dinheiro, como se não fosse um 

hábito continuado.  

O resultado deste hábito: em 2008, o Brasil 

tinha uma taxa de dois recém-nascidos portadores de 

sífilis congênita, para cada mil recém-nascidos vivos; 

fez um protocolo com a Organização Pan-americana 

de Saúde, para que em 2015 esta taxa caísse para 0,5, 

que era uma média tolerável mundial. Colocam-se 

nesta esfera mundial África, Ásia e, inclusive, a 

Escandinávia e outros países. Em 2015, o número de 

recém-nascidos portadores de sífilis congênita 

chegou a 5,6 para cada mil recém-nascidos.  

Isso é um reflexo da desassistência. Isso é 

uma prova de que falta no Brasil política de saúde. 

Falta no Brasil responsabilidade administrativa. Há 

neste País indiferença aos direitos que a sociedade 

brasileira tem de receber uma medicina decente. É 

por isso que estamos aqui. Hoje é Dia do Médico. 

Mas não existe dia do médico, sem dia da medicina. 

Não existe medicina, sem assistência à sociedade, a 

quem precisa receber o benefício ao qual o governo 

constitucionalmente é subordinado, inclusive 

omitindo informações, falseando dados e caluniando 

uma profissão que a única coisa que fez contrária ao 

governo foi denunciar os seus desmandos 

administrativos e sua indiferença.  

Fomos caluniados durante anos pelo governo 

da senhora Dilma Rousseff como mercenários, 

indiferentes e outros adjetivos piores.  

A medicina muda, hoje, para um patamar 

totalmente diferente da medicina que aprendemos e 

que executamos durante muito tempo. A tecnologia 

da informação, a revolução digital, a nanociência e a 

nanotecnologia levarão a prática médica para uma 

esfera totalmente diferente da que temos hoje e 

tínhamos até pouco tempo atrás. A impressão que 

temos é de que há vinte anos estávamos muito mais 

próximos de Hipócrates do que os médicos de hoje 

estão de distância da nossa atuação de vinte, trinta 

anos atrás.   

O Governo tem que reconhecer, por meio das 

suas instituições, e a sociedade inclusive participa 

delas, que temos que nos preparar para isso. 

Determinados discursos não podem ser mais 

executados!  

A população brasileira não precisa de 

médicos cujos cursos médicos prometem única e 

exclusivamente adequar esses médicos ao SUS, como 

se o SUS fosse um reles direito, uma medicina de baixa 

qualidade, de baixo custo. Não! O SUS merece e deve 

receber medicina de tecnologia. Não é medicina cara 

não, é medicina de custo alto, porque o progresso tem 

custo. Os governos têm que se preparar para 

atenderem exatamente as demandas que o progresso 

coloca.  

Não podemos nos escusar do reconhecimento 

de que a sífilis congênita talvez seja um dos 

procedimentos mais baratos que existem em 

medicina. Precisa de uma atenção básica 

minimamente eficaz, de uma medicação baratíssima, 

um exame complementar e um pré-natal decente, que 

são coisas primárias na área da saúde. Fracassamos 
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redondamente no controle da sífilis congênita, assim 

como não conseguimos, até hoje, controlar a 

tuberculose, nem a dengue e nem outras doenças 

infecto-parasitárias que existem. Não temos 

saneamento e não temos absolutamente nada!  

O grande mérito que os médicos, 

homenageados hoje nesta Casa, têm, foi de 

exatamente, com todas essas adversidades, 

continuarem com uma prática médica honesta, 

correta e competente. Indiscutivelmente a classe 

médica brasileira carregou durante todo esse tempo a 

responsabilidade da assistência, a manutenção da 

qualidade e a luta contra a indiferença.  

Desejo felicidades a todos! Essa homenagem 

de hoje é um reconhecimento a um trabalho honesto e 

espero que sirva de exemplo para as gerações que nos 

sucederão em medicina. Muito obrigado! (Muito 

bem!) (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Complemento a queixa do 

nosso querido Celso Murad e digo que em quatorze 

anos, Celso, a corrupção desviou do SUS 15,6 

bilhões de reais. Quinze bilhões de reais é o 

orçamento do Espírito Santo para o ano inteiro, para 

tudo. Em quatorze anos, mais uma vez, desviaram do 

SUS 15,6 bilhões de reais. Obrigado!  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ouviremos agora as palavras da 

vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da 

Saúde da OAB/ES, Dr.ª Clenir Sani Avanza. 

(Palmas) 
 

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - (Sem 

revisão da oradora) - Cumprimento a todos por 

meio dos Senhores Deputados que presidem esta 

Mesa, os médico Doutor Hércules da Silveira e 

Doutor Hudson Leal, e estendo este cumprimento aos 

demais e a todos os médicos e senhores presentes 

nesta justíssima homenagem que será prestada a 

alguns médicos hoje. 

Estava ouvindo os que me antecederam e não 

voltarei a falar do mesmo assunto, mas queria dizer a 

vocês que a crise no sistema de saúde não é nova e 

também não surgiu no governo da Dilma. Piorou e 

muito no governo que antecede a este, mas é uma 

crise sucessiva e que vem questionando exatamente o 

que não pode ser questionado, que é o direito 

conquistado na Constituição de 1988, o direito à 

saúde.  

Até hoje, enquanto membro da Comissão de 

Direito da OAB, assisti a pouquíssimas discussões a 

respeito de saúde. Só se discute doença, o agravo da 

saúde, mas ninguém fala nas condições de saúde.  

Enquanto advogados, aprendemos os 

princípios da Organização Mundial de Saúde, que diz 

o que vem ser a saúde.  

Então, senhores, ninguém tem saúde, muito 

menos os médicos, porque se para ter saúde é preciso 

condições dignas de trabalho, os médicos estão todos 

doentes, porque não têm condições dignas de 

trabalho, não têm trabalho justo e não têm carga 

horária possível. E, então, os erros se sucedem e o 

erro na área médica acaba virando crime. Com dolo 

ou sem dolo, mas acaba virando crime.  

Queria dizer aos senhores que, ou os 

senhores se mobilizam e saiam dessa condição de ser 

só médico, saiam um pouco do consultório, do centro 

cirúrgico e comecem a defender um sistema justo de 

saúde, ou não o teremos, porque quem tem 

argumentos para mostrar para as autoridades, para as 

pessoas, para esta Assembleia Legislativa como a 

saúde deve ser, como o sistema de hospitais deve ser 

construído, são os senhores. Enquanto os senhores 

estiverem lá, isso não será possível.  

Assim como o doutor Leandro, também 

gostaria de lembrar dois médicos que fazem 

exatamente isto. São médicos, gestores, 

idealizadores, mas o tempo todo brigam para que haja 

mais justiça. Uma é a doutora Maria da Penha 

D´Ávila, numa luta incansável na Santa Casa de 

Misericórdia, que briga o tempo todo e consegue 

aglutinar pessoas para sua luta. Ela não se tranca no 

consultório, o tempo todo a Penha, como a 

chamamos, está na batalha. Ela não deixa de ser 

médica. O outro, o doutor Adão Cellia, que foi e 

idealizou um hospital, o construiu, achou que podia 

fazer melhor e fez outro, construiu o Vitória Apart. 

Ainda acho que deve estar pensando fazer mais 

algum, ele é que não nos conta. 

Esse deve ser o espírito dos senhores, um 

espírito que não vai parar de sonhar, para que 

possamos, sim, ter uma saúde de qualidade.  

Parabéns a todos. É mais do que justa a 

homenagem que todos receberão.  

Muito obrigada. (Muito bem!)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 

presidente do Conselho Regional de Enfermagem, 

doutor Wilton José Patrício. 

   

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra, neste 

momento, o Presidente do Conselho Regional de 

Medicina do Espírito Santo, doutor Carlos Magno 

Dalapicola. 

 

O SR. CARLOS MAGNO DALAPICOLA 
- (Sem revisão do orador) - Boa-noite. Em nome do 

Conselho, agradeço a homenagem que o Senhor 

Deputado Doutor Hércules presta a nós nesta noite, 

juntamente com o Senhor Deputado Hudson Leal, e 

cumprimentando S. Ex.
as

, cumprimento toda a Mesa. 

Queria, chamando três nomes de meninas, 

senhoras, mulheres, cumprimentar todas as esposas 

de médicos e as médicas presentes: Doutora Penha 

D´Ávila, que já foi citada; doutora Telma, que falou 
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sobre suicídio para nós no CRM; e doutora Silvana 

Tótola, que demonstrou recentemente toda a 

preocupação com seu marido e esposo, nosso colega, 

Jailson. 

Recentemente, nesta semana, vimos 

diariamente na imprensa a situação dos hospitais. 

Não é de hoje! Mas o Conselho Regional de 

Medicina, o Sindicato dos Médicos e a Associação 

Médica do Espírito Santo estiveram presentes em 

todas as demandas que foram solicitadas, no Hospital 

Infantil, no São Lucas. Iremos a todos os hospitais 

públicos que nos solicitarem. Posso garantir que, 

enquanto presidente do Conselho, ele sairá daquela 

casa e irá aos locais onde o médico está prestando um 

excelente atendimento, apesar de tudo o que é feito 

ou da dificuldade que ele tem para exercer suas 

atividades.  

O médico foi considerado, durante um bom 

tempo, o vilão da saúde. A saúde é médico; a saúde é 

enfermeiro; a saúde é psicólogo; a saúde é 

fisioterapeuta, e cada um tem o seu espaço. Não 

invadiremos e não seremos invadidos, cada um tem 

seu espaço aqui dentro. 

 Gostaria de deixar claro para vocês que o 

Conselho está à disposição da categoria médica para 

fazer o que tem que ser feito. O Conselho tem o 

estigma, pela própria atividade judicante, de poder 

penalizar o médico.  

Agente atuando nos postos de trabalho dos 

nossos colegas estão fazendo uma prevenção dessas 

demandas que chegam ao Conselho. Baseado nisso, o 

Conselho sairá de dentro da nossa casa e irá, junto 

com o Sindicato dos Médicos, doutor Otto, e com a 

Associação Médica, doutor Carlos Alberto, aonde for 

necessário. Colocarão também a nossa cara para que 

possamos divulgar e dizer o que está acontecendo 

hoje com a saúde pública do Estado do Espírito 

Santo. 

Agradeço aos senhores e ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules as palavras e a homenagem a todos 

os colegas presentes.  

Mais uma vez, estamos à disposição. 

Obrigado e uma boa-noite! (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Antes de iniciarmos as 

homenagens, ouviremos o doutor Otto Fernando 

Baptista, presidente do Sindicato dos Médicos do 

Estado do Espírito Santo e presidente da Federação 

Nacional dos Médicos. 
 

O SR. OTTO FERNANDO BAPTISTA - 

(Sem revisão do orador) - Saúdo nossos colegas 

médicos, Senhores Deputados Doutor Hércules e 

Hudson Leal, por esta sessão solene que representa o 

médico capixaba e o médico brasileiro. Boa-noite a 

vocês todos, colegas médicos e seus familiares.  

Falando em nome do Sindicato dos Médicos 

e da Federação Nacional dos Médicos, que com 

muito orgulho, como o nosso colega Hércules falou, 

um estado tão pequeno disputar a eleição de uma 

Federação e, hoje, estamos lá, representando todos os 

sindicatos médicos, em todo o território nacional. É 

muita honra para o povo capixaba, é muita honra para 

o médico brasileiro e para o médico capixaba. 

Tentando ser o mais breve possível, porque 

as falas que aconteceram retrataram realmente o 

cotidiano do médico. E uma preocupação maior do 

sindicato, como o próprio Carlos Magno falou, é 

estar presente em todos os momentos, mas nos 

momentos bons, e só estamos nos momentos ruins, 

quando, realmente, a sobrecarga de trabalho e as 

péssimas condições para o médico estão sendo as 

piores possíveis.  

O que viram na mídia hoje foi só a ponta do 

iceberg. As entidades médicas, a própria Comissão 

Estadual de Saúde, as entidades envolvidas, até o 

próprio Conselho de Enfermagem, a OAB, têm 

ciência que essa escadaria está cada vez mais longa e 

nunca tem fim com relação ao caos da saúde. Vou 

repetir: estão colocando a culpa no médico sobre o 

caos da saúde.  

As três entidades médicas já estão fazendo 

um movimento para mobilizar toda a classe médica 

do Estado do Espírito Santo no sentido de chamar 

cada um de nós, médicos, à sensibilidade e 

mobilização para dar um basta na situação em que o 

médico capixaba está vivendo. É um basta que 

estamos dando. Se deparamos no WhatsApp colegas 

médicos vivendo verdadeiro colapso e se manifesta 

ali dizendo que não tem a mínima condição de estar 

trabalhando naquele plantão, isso é só a ponta do 

iceberg. É importante todos nós, colegas médicos, e 

aqueles que aqui, por algum motivo, não estão, mas 

cada um de nós está representando, é muito 

importante a mobilização.  

Amanhã, Dia do Médico, as três entidades 

estarão passando por vários hospitais, se 

solidarizando com os colegas na urgência e 

emergência, e registrando por meio de uma blitz, que 

seja, ou uma visita, mas registrando o cotidiano, que 

sabemos muito bem que é deplorável. 

Não precisamos ficar cheios de dedo e dizer 

que a realidade que vivemos tem que ser tolerada, de 

dois colegas num plantão tocarem o Hospital Infantil 

com setenta crianças. É inadmissível um colega ter 

que tocar uma UTI sozinho. É inadmissível uma 

maternidade, com um ou dois colegas de plantão, 

com as gestantes deitadas nos corredores.  

Independente do gestor ser médico ou não, 

ele, o gestor municipal, o prefeito ou o secretário de 

Saúde, temos sim, colegas, que apontar. Quando falo 

da ponta do iceberg é que estamos vendo, e falo para 

essa Mesa constituída, que o grito já está acontecendo. 

Os colegas já não estão tolerando mais e nós, entidades 

médicas, não nos calaremos! Estaremos juntos, com 

cooperativas, com associações, com sociedade de 

especialidades.  

Para finalizar, para não tomar o tempo tão 

maravilhoso e este momento tão importante para cada 

um de nós, em que tive a oportunidade, por meio do 

Hércules, de ser homenageado e isso marca muito. 
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Marca demais para cada um de nós. Tenho certeza de 

que cada um de vocês terá essa homenagem 

marcando tudo o que fizeram para a população 

capixaba, e o que vocês representam para nós 

médicos, para a classe médica. 

Quero aqui fazer uma provocação. 

Conversando com Carlos Alberto e Carlos Magno, 

está aqui a Comissão de Saúde da OAB, queremos 

saber da OAB, queremos ela junto conosco. 

Queremos saber, Ministério Público Estadual e 

Federal, as cobranças acontecem e queremos os 

resultados. Querem imputar ao médico a 

responsabilidade pelo caos da saúde, que médico é 

preguiçoso, não gosta de bater ponto, médico é fujão. 

O médico é vítima do sistema, do aliciamento do 

gestor. Como um banner que recebemos hoje pelo 

WhatsApp, não sei se é verdadeiro ou não, mas me 

obriga a comentar, se não tem médico - um banner 

que está lá, Ministério Público Federal, - denuncie. 

Por que não tem médico ali? Será que foi o médico 

que fugiu? O médico faltou?  

Ninguém toca no assunto da responsabilidade 

do gestor, do diretor, do coordenador, do secretário e 

daquele prefeito. Onde está a responsabilidade dessas 

pessoas, que põem concursos de salários médicos 

miseráveis, que vão de novecentos reais, da terra do 

presidente da Comissão de Saúde, Cachoeiro de 

Itapemirim, e querem que o médico faça os 

concursos. E quando fazem, são aliciados dizendo: 

Olha, sei que o salário é ruim, você vem aqui dois 

dias na semana. E querem dizer agora que o médico 

não cumpre a carga horária! Ele está trabalhando sim, 

e lá está computado seu trabalho. Quem propôs 

aqueles dias de atendimento foi o gestor. Médico 

nenhum inventa isso. Se tem que ser cobrado, que 

seja do gestor. Se o médico vai ter que cobrar do 

gestor. Se o médico não está preenchendo as vagas de 

concurso público, são salários miseráveis. Quando 

não são salários miseráveis, são péssimas as 

condições de trabalho. Por isso temos que fazer uma 

grande manifestação, uma grande mobilização. E 

mais uma vez falo para todos vocês: sejam médicos 

trabalhadores e sejam gestores. Pessoal do 

Legislativo, isso é só a ponta do iceberg. O médico, a 

classe médica, está dando um grito de basta! Basta! 

Basta!  

Muito obrigado. (Muito bem!) 
  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Não posso deixar de 

comentar isto aqui, Otto. Fui convidado para uma 

reunião com representantes do Ministério Público 

Estadual, Federal e da Secretaria de Saúde há pouco 

tempo, quando ainda havia aquela questão das 

cooperativas. Lá perguntaram qual era o piso 

nacional do médico. Estava em onze mil naquela 

época. No ano passado, onze mil e alguma coisa. E 

perguntaram: Onze mil? É. Por quatro horas? É. Ele 

tem que trabalhar em dois empregos. O sonho dele é 

ser promotor, procurador, porque ganhará vinte e 

cinco mil. E não tem aquele monte de penduricalho. 

Não tem auxílio disso, auxílio daquilo. Não tem. O 

médico quer trabalhar oito horas. Paga vinte e cinco 

mil reais, assim ele poderá comprar um carrinho, o 

filho poderá estudar em uma faculdade particular. 

Vocês sabem o preço disso. Para estudar e me formar 

em medicina, tive que fazer rifa. Então, sabemos 

dessas dificuldades. O meu chefe de gabinete cutucou 

a minha perna e disse: Você está falando com um 

promotor, com um procurador. Mas é com eles 

mesmo que quero falar, eles têm que ouvir. Acho um 

absurdo o salário dos médicos, o piso nacional de 

onze mil reais.   

Então, Otto, queria deixar esse registro aqui. 

Sabemos que hoje é dia de homenagem, mas é dia 

também de lavarmos a nossa roupa e mostrarmos o 

nosso sofrimento, porque aquele que está em casa 

precisa saber. Quem está em casa precisa saber disso. 

Muitas vezes isso fica só no nosso meio, e não pode. 

Temos que colocar isso para o estado inteiro saber 

que o médico é uma vítima. O enfermeiro, o técnico, 

aquele que está lá na ponta é uma vítima parecida 

com o sofredor, que é o paciente. Já disse aqui muitas 

vezes: chora ao lado do paciente por não poder dar 

aquilo que o paciente precisa. Tive que ajudar a fazer 

esse registro porque isso aconteceu comigo. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de grande importância, 

neste momento o proponente desta sessão, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, dará início à entrega das 

comendas aos homenageados desta noite. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Passo a presidência dos 

trabalhos ao meu colega, Senhor Deputado Hudson 

Leal. 

 O doutor Roberto Ramalhete Pereira da Silva 

foi indicado por mim e pelo Senhor Deputado 

Hudson Leal para ser homenageado. Na hora desta 

homenagem, gostaria que Senhor Deputado Hudson 

Leal também estivesse conosco. O doutor Ramalhete 

me deu anestesia quando eu ainda era menino, para 

operar as amígdalas. Quem se lembra de Sluder? 

Alguém sabe? Arrancava as amígdalas. 

 Doutoras Clenir e Francesca, falava aos 

farmacêuticos na semana passada quando fiz um 

desafio. Perguntei aos farmacêuticos e bioquímicos 

quem sabia o que era Galli-Mainini. Só um levantou 

o braço. Algum colega sabe o que é Galli-Mainini? 

Viu como é bom a gente... Você sabe? É um teste de 

gravidez. Isso só para lembrar como era difícil e 

como a medicina evoluiu. Fazíamos o teste de 

gravidez no sapo macho. Por quê? Ganhei muito 

dinheiro. Era menino, Celso, pegava sapo na roça, no 

mato, em Cachoeiro, e vendia para o doutor Edson 

Moreira, pediatra de Cachoeiro, saudoso Edson 

Moreira. E como faz o teste de gravidez? Pega a 

urina da mulher e com a pipeta coloca na cloaca do 

sapo, o bufo, Michel. Se a mulher estiver grávida, na 

presença da gonadotrofina aumentada, o sapo ejacula. 

Aí você faz o raspado, coloca a lâmina no 
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microscópio e faz o teste de gravidez. Assim que se 

fazia o teste de gravidez na mulher. Hoje se faz na 

mesma hora. É um negócio muito engraçado, porque 

somente um bioquímico farmacêutico se lembrou 

deste teste, e estudamos isso. você lembra, Penha? 

 Passo a presidência para o Senhor Deputado 

Hudson Leal, meu colega. (Pausa)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Lembrando a todos os 

homenageados que os familiares também podem 

acompanhá-los para receber as homenagens. 

Peço às pessoas que queiram fotografar que 

façam próximo aos nossos dois fotógrafos. Mas os 

gabinetes enviarão as fotos a todos os homenageados. 

A Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab é destinada a homenagear 

médicos que tenham prestado relevantes serviços ao 

estado ou ao país. 

Convido o doutor Adão Cellia para, de 

acordo com o Ato n.º 3448, receber a Comenda da 

Ordem do Mérito Médico Capixaba Doutor Afonso 

Schwab das mãos do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, da doutora Clenir Sani Avanza e do doutor 

Leandro Azevedo Figueiredo. (Pausa)  

O doutor Adão Cellia é graduado em 

Medicina pela Universidade Federal do Espírito 

Santo, especialista em Anestesiologia pelo Instituto 

Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, especialista 

em Gestão Empresarial e Hospitalar pela Fundação 

Getúlio Vargas, idealizador, fundador e sócio do 

Hospital Metropolitano, Vitória Apart Hospital e 

Hospital Mata da Praia, idealizador e fundador do 

Hospital Meridional São Mateus, em parceria com o 

Grupo Meridional. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a doutora Aline Coelho 

Moreira Fraga para, de acordo com o Ato n.º 3449, 

receber a Comenda da Ordem do Mérito Médico 

Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

A doutora Aline Coelho Moreira Fraga é 

médica formada pela Universidade Federal 

Fluminense. É reumatologista pediátrica, concursada 

do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da 

Glória e Hospital Universitário Cassiano Antônio 

Moraes e presidente da Sociedade de Reumatologia 

do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Ariosto da 

Silva Santos Filho para, de acordo com o Ato n.º 

3450, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor Ariosto da Silva Santos Filho 

possui curso superior em medicina pela Universidade 

Federal do Espírito Santo, residência médica em 

Cirurgia Geral pela Santa Casa de Misericórdia do 

Rio de Janeiro, residência médica em Cirurgia 

Plástica pela Clínica Fluminense de Cirurgia Plástica 

em Niterói, curso de especialização em 

Administração Hospitalar na Sociedade e Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro. É cirurgião plástico do 

Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Espírito Santo, preceptor do serviço de cirurgia 

plástica do Hospital Universitário, diretor do 

programa de saúde da Universidade Federal do 

Espírito Santo e cirurgião plástico do serviço de 

cirurgia plástica do Vitória Apart Hospital. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, convidamos o 

Senhor Deputado Hudson Leal para, juntamente com 

o Senhor Deputado Doutor Hércules, proceder à 

entrega a seu homenageado. (Pausa)  

Convido o doutor Roberto Ramalhete Pereira 

da Silva para, de acordo com o Ato n.º 3470, receber 

a Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos dos Senhores 

Deputados Doutor Hércules e Hudson Leal. (Pausa)  

O doutor Roberto Ramalhete Pereira da Silva 

é graduado pela Universidade Federal do Espírito 

Santo e possui título de especialista em Psiquiatria 

pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Aprovado 

em concurso público para psiquiatra da Previdência 

Social, é médico-perito concursado para o 

Manicômio Judiciário de São Paulo, médico 

psiquiatra cooperado da Unimed Vitória, médico 

psiquiatra da Prefeitura Municipal de Guarapari, 

médico-perito do Fórum da Comarca de Guarapari, 

psiquiatra concursado das Prefeituras Municipais de 

Vitória e de Vila Velha e perito da Vara de Órfãos e 

Sucessões de Vila Velha e Cariacica. Mantém 

consultório psiquiátrico atualmente em Jardim 

América, Cariacica. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - O Senhor Deputado Doutor 

Hércules convida a assessora de gabinete do Senhor 

Deputado Padre Honório, Carolina Batista, para 

juntos procederem à entrega da homenagem. 

Convido o doutor Bruno Brandão Pavan, 

homenageado do Senhor Deputado Padre Honório, 

para, de acordo com o Ato n.º 3451, receber a 

Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules e da assessora de gabinete 

do Senhor Deputado Padre Honório, Carolina Batista. 

(Pausa) 
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 O doutor Bruno Brandão Pavan tem 

graduação em Medicina pela Emescam; fez 

especialização em Clínica Médica, em 

Gastroenterologia e em Endoscopia Digestiva pela 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; tem título 

de Especialista em Gastroenterologia pela Federação 

Brasileira de Gastroenterologia. É médico 

gastroenterologista da Clínica Gastrocenter, em 

Vitória. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Carlos Urbano 

Gonçalves Ferreira Junior para, de acordo com o Ato 

n.º 3452, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

 O doutor Carlos Urbano Gonçalves Ferreira 

Junior é formado pela Universidade Federal do 

Espírito Santo; fez residência em Clínica Médica no 

Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. 

É especialista em Infectologia pela Sociedade 

Brasileira de Infectologia, coordenador da Residência 

em Doenças Infecciosas e Parasitárias da Ufes de 

1997 a 2016; ex-presidente da Sociedade de 

Infectologia do Estado do Espírito Santo e 

Associação Capixaba de Profissionais em Controle 

de Infecção Hospitalar. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Charbel Jacob 

Junior para, de acordo com o Ato n.º 3453, receber a 

Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O doutor Charbel Jacob Junior é ortopedista 

especialista em coluna; médico supervisor do 

programa de Residência Médica de Ortopedia da 

Santa Casa e coordenador do programa de Residência 

de Cirurgia da Coluna. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Dilson Hilel 

Filho para, de acordo com o Ato n.º 3454, receber a 

Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

 O doutor Dilson Hilel Filho cursou Medicina 

na Universidade Federal de Minas Gerais; fez 

residência médica, especialização em Pediatria e 

Cirurgia Pediátrica, curso de extensão em Cirurgia 

Neonatal e Nutrição Parenteral no Children’s 

Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA; 

bolsa de estudos do Rotary International, como 

cirurgião pediátrico, pediatra, socorrista e clínico. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Ernesto 

Negris Neto para, de acordo com o Ato n.º 3455, 

receber a Comenda da Ordem do Mérito Médico 

Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O doutor Ernesto Negris Neto é médico 

formado pela Universidade Federal do Espírito 

Santo; fez residência médica em Medicina Geral 

Comunitária na Ufes e especialização em Medicina 

do Trabalho na Emescam, passando a atuar como 

clínico geral.  A partir de 1986, passou a dedicar-se à 

dermatologia, tendo feito curso de especialização na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Federal do 

Espírito Santo, obtendo o título de especialista em 

dermatologia. Participou de diversos congressos da 

especialidade, tendo apresentado trabalhos científicos 

em muitos deles.  É médico do Ministério da Saúde, 

onde ingressou por concurso. É sócio efetivo da 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Francisco José 

Centoducatte para, de acordo com o Ato n.º 3457, 

receber a Comenda da Ordem do Mérito Médico 

Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O doutor Francisco José Centoducatte é 

formado pela Ufes, cirurgião geral, médico 

hiperbarista, médico do Hospital São Lucas, diretor 

do Hospital Metropolitano e presidente do Sindicato 

dos Hospitais do Estado do Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Gilson 

Giuberti Filho para, de acordo com o Ato n.º 3458, 

receber a Comenda da Ordem do Mérito Médico 

Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor Gilson Giuberti Filho atua como 

coordenador da Coordenação Estadual sobre Drogas 

na Vice-Governadoria do estado do Espírito Santo. 

Atuou de 1986 a 2000 no Instituto Estadual de Saúde 

Pública - Sesa/ES, do Hospital da Polícia Militar - 

ambulatório de Psiquiatria. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
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SARKIS FILHO) - Convido a doutora Glaucia 

Perini Zouain Figueiredo para, de acordo com o Ato 

n.º 3459, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

A doutora Glaucia Perini Zouain Figueiredo 

é pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e 

Oncologista Pediatra pela Sociedade Brasileira de 

Oncologia Pediátrica. É mestra em Saúde Coletiva 

pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro 

do Conselho Administrativo da Associação Capixaba 

Contra o Câncer Infantil e oncologista pediatra da 

Unidade de Oncologia do Hospital Infantil Nossa 

Senhora da Glória. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Gustavo 

Meneguelli Vieira para, de acordo com o Ato n.º 

3473, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor Gustavo Meneguelli Vieira é 

formado na Universidade José do Rosário Vellano - 

Unifenas, com graduação em Medicina e residência 

médica em Anestesiologia no Hospital Regional do 

Vale do Paraíba em Taubaté, São Paulo. É pós-

graduado em Administração Hospitalar pela 

Universidade Cruzeiro do Sul e possui MBA em 

Gestão Médica na Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo. É coordenador do serviço de anestesiologia do 

Hospital Regional do Vale do Paraíba em Taubaté, 

São Paulo, e médico anestesiologista do Hospital e 

Maternidade - Grupo Policlin. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Heber Souza 

Melo Silva para, de acordo com o Ato n.º 3460, 

receber a Comenda da Ordem do Mérito Médico 

Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor Heber Souza Melo Silva fez 

residência em Cirurgia Geral no serviço de 

gastroenterologia do Doutor Isac Jorge, na Santa 

Casa de Riberão Preto, e residência em Cirurgia 

Cardiovascular no serviço de cirurgia cardiovascular 

da Santa Casa de Ribeirão Preto. Foi cirurgião 

cardiovascular contratado pela Ebserv, no período de 

2014, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

Possui pós-graduação em Transplante de Coração no 

projeto Tutoria em Transplante de Coração do 

Hospital Messejana, em Fortaleza. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Jailson Luiz 

Totola para, de acordo com o Ato n.º 3461, receber a 

Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor Jailson Luiz Totola é cirurgião 

geral, graduado em Medicina pela Emescam, com 

especialização/residência em Cirurgia Geral na 

Universidade Federal do Espirito Santo. Atuou como 

coordenador do SOS Hospital Unimed e possui MBA 

em Gestão Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, 

São Paulo. Foi diretor clínico do Hospital Unimed 

nos anos de 2012 a 2015. É membro associado do 

Colégio Brasileiro de Cirurgia, ex-conselheiro do 

Conselho Federal de Medicina e do CRM-ES e ex-

conselheiro fiscal da Unimed. Atualmente é diretor 

técnico do Hospital Unimed. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor José Américo 

Carvalho para, de acordo com o Ato n.º 3462, receber 

a Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor José Américo Carvalho possui 

residência médica em Infectologia e em Clínica 

Médica pela Ufes. É graduado em Medicina pela 

Ufes e médico da Secretaria Estadual de Saúde, com 

participação em projeto de pesquisa no programa de 

mestrado em Saúde Coletiva da Ufes. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Luis Gustavo 

Wernersbach Ronchi para, de acordo com o Ato n.º 

3463, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

O doutor Luis Gustavo Wernersbach Ronchi 

é médico formado pela Ufes. Possui residência em 

Ginecologia e Obstetrícia pela Ufes e em 

Ultrassonografia pela Escola Paulista. Possui 

especialidade em Medicina do Trabalho pela 

Faculdade São Camilo de São Paulo e mestrado em 

Educação Holística pela Faculdade Americana 

(Fateffir). É doutorando em Educação Continuada, 

trabalhando no Hospital Universitário Cassiano 

Antonio de Moraes, antigo Hospital das Clínicas, 

como parte da equipe da Maternidade em Urgência e 

Emergência de Alto Risco há vinte anos. Trabalha no 

Hospital Antonio Bezerra de Farias, setor 

Diagnóstico, como ecografista, há dezoito anos. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
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SARKIS FILHO) - Convido o doutor Luiz Fernando 

Soares de Barros para, de acordo com o Ato n.º 3464, 

receber a Comenda da Ordem do Mérito Médico 

Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

 O doutor Luiz Fernando é professor 

aposentado da Universidade Federal do Espírito 

Santo, Ufes. Especialista em cirurgia plástica. 

Coordena o Programa de Controle do Câncer de Pele 

da comunidade pomerana, uma parceria da Ufes com 

o Governo do Estado do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Marcelo 

Augusto Soneghet Pimentel para, de acordo com o 

Ato n.º 3465, receber a Comenda da Ordem do 

Mérito Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das 

mãos do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O doutor Marcelo Augusto é médico pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, Ufes. 

Especialista em Ortopedia e Traumatologia, pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, especialista 

em cirurgia de ombro e cotovelo - R4, pela Santa 

Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, em 2010. 

Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia 

e Traumatologia (SBOT), desde 1999. Sócio do 

Vitória Apart Hospital, auditor médico da Unimed 

Vitória, consultor associado da Abrages - Associação 

Brasileira de Gestão e Tecnologia. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a doutora Maria da 

Penha Rodrigues D'Avila para, de acordo com o Ato 

n.º 3466, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

A doutora Maria da Penha Rodrigues D'avila 

é graduada em Medicina pela Escola de Medicina da 

Santa Casa de Vitória, Emescam. Título de 

especialista em Ginecologia, concedido pelo 

Conselho Federal de Medicina. Provedora da 

irmandade da Santa Casa de Misericórdia Vitória. 

   

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Michel 

Silvestre Zouain Assbu para, de acordo com o Ato n.º 

3468, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O doutor Michel Silvestre é formado em 

1967, pela Faculdade de Ciências Médicas do Estado 

da Guanabara, e Hospital Estadual do Rio de Janeiro. 

Residência médica em Nefrologia no Hospital das 

Clínicas Pedro Ernesto, da UERJ. Pós operatório de 

cirurgia cardíaca pelo Instituto de Cardiologia Dante 

Pazzanese. Especialista em terapia intensiva pela 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Médico 

da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito 

Santo desde 1969. Fundador e professor de 

Nefrologia do Centro Biomédico da Ufes por trinta e 

três anos. Responsável pelo serviço de Nefrologia do 

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, 

de 1980 até 2003. Professor assistente do 

Departamento de Clínica Médica da Emescam e 

diretor técnico do Instituto de Doenças Renais do 

Espírito Santo. Apresenta o Programa Consultório 

CBN, todas as segundas-feiras, na Rádio CBN 

Vitória. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o doutor Rodrigo 

Carvalho Amador para, de acordo com o Ato n.º 

3471, receber a Comenda da Ordem do Mérito 

Médico Capixaba Doutor Afonso Schwab das mãos 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O doutor Rodrigo Carvalho Amador é 

médico oftalmologista formado na Ufes. 

Especializado em transplante de córneas, catarata, 

catarata congênita, glaucoma e glaucoma congênito 

na UFMG. Dedica-se a executar a boa Medicina, 

especialmente junto à população carente do Estado o 

Espírito Santo, atendendo no HEVV e no Hucam. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a doutora Telma Freitas 

Pimenta para, de acordo com o Ato n.º 3472, receber 

a Comenda da Ordem do Mérito Médico Capixaba 

Doutor Afonso Schwab das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

A doutora Telma Freitas Pimenta é membro 

titular de Psiquiatria da Associação Médica 

Brasileira/Associação Brasileira de Psiquiatria, 

membro da Câmara Técnica de Psiquiatria CRM/ES. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Encerradas as homenagens, 

neste momento, fará uso da palavra em nome de 

todos os homenageados desta noite o doutor Michel 

Silvestre Zouain Assbu. 

 

O SR. MICHEL SILVESTRE ZOUAIN 

ASSBU - (Sem revisão do orador) - Detesto falsa 

modéstia, estou muito feliz. A homenagem; os 

colegas; meu primeiro amigo em Vitória, doutor 
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Celso Murad, pediatra; Doutor Hércules. São coisas 

que aconteceram hoje aqui que fazem bem para a 

saúde, fazem bem para a nossa saúde.  

Nós, médicos, não nos cuidamos muito, mas 

esse elixir de aumentar a nossa vitalidade é uma coisa 

formidável. Doutor Hércules, muito obrigado. O 

senhor fez um bem enorme. Quando vejo colegas 

aqui, como o doutor Jailson Luiz Totola, por 

exemplo, sai de um transplante hepático e está aqui 

sendo homenageado. Olha que coisa maravilhosa! O 

indivíduo tira um fígado dele, bota outro e ele está 

aqui agora. Medicina é isso. Medicina é uma coisa 

formidável.  

Todas essas coisas denunciadas aqui antes 

fazem parte. País democrático, as coisas erradas estão 

tentando se consertar, têm que consertar, mas quando 

se tem um reconhecimento - somos tão massacrados 

e vemos um reconhecimento desses -, transbordamos 

de alegria. Para ser médico tem que ser apaixonado. 

E Medicina é uma paixão sem remédio. 

Muito obrigado, boa noite. Só queria fazer 

um adendo: o nome da homenagem, Afonso Schwab, 

quem não conheci pessoalmente, mas foi um mestre 

em clínica médica. Aliás, o doutor Afonso Schwab 

era o médico na acepção da palavra. Sabia Medicina. 

Trabalhou na Santa Casa de Misericórdia durante 

muitos anos. Ele, Dório Silva, Afonso Bianco, essa 

turma toda mais antiga, que hoje está sendo 

homenageada aqui. Eu fico muito feliz com isso, fico 

muito grato. Muito obrigado, boa noite. (Muito 

bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Michel na CBN fala mais. 

Falou muito pouco hoje, mas falou exatamente o que 

precisávamos ouvir.  

Ele se lembrou do doutor Afonso Schwab. 

Quero lembrar agora do doutor Luiz Buaiz. Só não 

está aqui, porque não está passando bem. O doutor 

Luiz Buaiz é o fundador do CRM, primeiro 

presidente. Está com noventa e quatro para noventa e 

cinco anos e ainda está lutando. É um bravo médico. 

Sem desmerecer os demais, queria lembrar 

também do doutor Nilton de Barros. Não é porque o 

Luiz Fernando Soares de Barros, filho, está aqui e 

também o neto do doutor Nilton de Barros. Eu 

também coloquei o nome do Hospital dos 

Ferroviários de Doutor Nilton de Barros pelo que ele 

representou para a nossa categoria, para os médicos. 

O doutor Nilton de Barros atendia algumas pessoas 

em casa, de bicicleta, em Vila Velha. As pessoas 

mais antigas de Vila Velha contam a história desse 

homem, que foi realmente um missionário. E é uma 

satisfação muito grande poder homenagear o filho 

dele, o Luiz Fernando. Leve para a família inteira o 

nosso apreço, a nossa admiração.  

Quero dizer também que o cavaco não voa 

longe do pau. O Luiz Fernando tem um trabalho 

maravilhoso hoje em atender os descendentes de 

alemães, os pomeranos, nas montanhas, com 

prevenção e com tratamento de câncer de pele. Faz 

isso como voluntário com sua equipe, com residentes 

e outros colegas. Esses são os missionários da saúde. 

Como faz o Michel Silvestre Zouain Assbu, que já 

falou aqui, e tantos outros, como o nosso querido 

Ariosto cuidando daquelas crianças queimadas. 

 Ariosto, lembro-me de Ricardo Batista - este 

ano não pude chamá-lo para vir aqui por conta da 

correria - que no dia 06 de junho, Dia Nacional do 

Queimado, falava: Queimadura não tem vacina. Tem 

prevenção. É isso que queremos mostrar; e você tem 

feito isso. E o convidaremos outras vezes aqui na 

Comissão de Saúde para falar também sobre esse 

trabalho importante que você faz, dessas sequelas... 

Queria até recomendar o livro - não sei se os 

cirurgiões plásticos já o leram - Viver Vale A Pena, 

de Pitanguy, falecido há pouco tempo, para saber o 

que é um médico, o que é um missionário. Porque só 

ligamos Pitanguy ou o cirurgião plástico à beleza, 

mas essa especialidade tem importância também no 

tratamento de sequelas. 

 

Celso, quando houve aquele acidente, em 

Niterói, com aquele circo, quando morreram milhares 

de pessoas, o doutor Ivo Pitanguy, em sua 

enfermaria, na Santa Casa do Rio, recuperava as 

crianças que tiveram sequelas.  

No Rio, na Lapa antiga, tinha a briga de 

navalha, chamada avenida, quando o cara metia a 

navalha no rosto do agredido e cortava-lhe até a 

orelha. E o doutor Ivo Pitanguy recuperava a face 

dessas pessoas; era uma coisa fantástica. 

Leiam esse livro que os senhores gostarão 

muito; não esquecerão mais dele. 

Antes de encerrar, o doutor Carlos Magno, 

meu querido presidente do CRM, quer dar um aviso. 
 

O SR. CARLOS MAGNO DALAPICOLA 

- Quero convidá-los para, amanhã, às 14horas, no 

auditório do Conselho Regional de Medicina - na 

semana passada chamamos o Ministério Público 

Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública, a Comissão de Saúde da Assembleia, a 

Comissão de saúde da OAB e as entidades médicas - 

discutirmos a situação da saúde do Estado do Espírito 

Santo. Estendo o convite a quem quiser comparecer e 

prestar informações ou até discutir com essas 

entidades representativas da sociedade o que pode ser 

feito para diminuir essa situação que, hoje, está 

ocorrendo no Estado do Espírito Santo. Temos que 

começar a tomar providências. Chega de conversa. 

Temos que cobrar dos órgãos representativos, dos 

gestores ou de quem quer que seja, que a população 

tenha dignidade ao ser atendida e o médico tenha a 

oportunidade de mostrar todo o seu trabalho em 

locais que, de fato, possa fazer com que a saúde da 

pessoa melhore pela sua atuação e não piore pelas 

condições do local em que ele está atuando. Então, o 

convite está aberto a todos vocês. 

Doutora Telma Freitas Pimenta, desculpe-me 

com relação ao nome; de público me desculpo. 

Agradeço a todos vocês. E o convite está 
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aberto para amanhã, às 14horas, na Sede do Conselho 

Regional de Medicina. 

Obrigado, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - As  pessoas que quiserem 

podem ficar mais um pouco para tirar fotografias. 

Agradeço a Deus, aos funcionários do meu 

gabinete... 

Quero falar um pouquinho sobre esse lacinho 

de fita. Ajudamos na campanha Outubro Rosa e em 

maio começamos o trabalho sobre os malefícios do 

tabagismo, quando trouxemos aqui uma bonequinha 

que se chama Altina, de alcatrão com nicotina. 

Colocamos essa boneca para fumar nesta tribuna. 

Houve até um problema sério, tive que arranjar no 

Corpo de Bombeiro um tenente para ficar aqui com 

um extintor, porque não queriam deixar acender o 

cigarro aqui dentro.  

Essa boneca tem um botão que quando 

acionado a faz fumar. Ela tem um filtrozinho de 

algodão que, após fumar um cigarro, pode ser 

mostrado como fica. Fazemos essa campanha 

também na porta do shopping.  

A Comissão de Saúde tem sido utilizada para 

esses movimentos, especialmente o Terceiro Setor, 

não é Clenir Sani Avanza? Terceiro Setor pouco 

falado, pouco conhecido, mas criamos a frente 

parlamentar para cuidar dele; inspiração de Clenir. 

Faremos um grande seminário ainda este ano. 

Trabalhamos no mês de junho a prevenção de 

queimaduras e o trânsito seguro, campanha do 

lacinho amarelo.  

Temos a luta, também, do Outubro Rosa, que 

a mulherada bota Camburi na cor rosa. Essa 

campanha, no Brasil inteiro, virou uma coisa 

fantástica. Aqui, é a Afecc que a realiza, e a 

ajudamos. Ano passado fizemos dez mil lacinhos 

desse.  

Mês que vem será a campanha do Novembro 

Azul. Quero ver esses homens banana fazerem o que 

as mulheres fazem e encherem Camburi de cor azul 

também. Vamos lá, fazemos a caminhada e 

ajudamos.  

Está faltando falar de setembro, não é Telma 

Freitas Pimenta? Em setembro ajudamos a fazer, é a 

primeira vez que fizemos um movimento grande, o 

Setembro Amarelo, de prevenção de suicídio. A cada 

quarenta minutos uma pessoa se suicida no mundo, 

não é Telma? Temos que discutir essa questão. Não 

se fala nisso, mas precisamos discutir.  

Temos o Setembro Dourado, de combate ao 

câncer infantil, da Acacci. Cadê Gláucia Perini 

Zouain Figueiredo? Ela veio aqui, também, falar 

sobre isso e ficamos penalizados com as agruras dela 

no Hospital Infantil e com as dificuldades por que 

passa. Estamos lutando para que a administração 

passe para o Hospital Jesus Menino e as enfermarias 

sejam ampliadas, principalmente a de oncologia do 

Hospital Infantil. Por isso, não vamos descansar.  

Temos também o Setembro Verde, de doação 

de órgãos. Tenho até que lembrar aos que estão 

assistindo a televisão que, ontem, enterramos um 

amigo de quarenta anos que faleceu com aneurisma 

cerebral e a família doou os órgãos. Era uma pessoa 

simples, conhecido em Vila Velha como Juninho, de 

uma família muito simples e que teve esse 

desprendimento de doar os órgãos. Não é Jailson 

Luiz Totola? Uma pessoa pode ajudar dez pessoas. 

Temos que conversar sempre sobre doação de órgãos. 

Dia vinte e sete de setembro é o Dia do 

Doador de Órgãos. Em novembro temos a campanha 

Novembro Azul, de combate ao câncer de próstata. 

Em dezembro temos a campanha Dezembro 

Vermelho. Dia 1.º de Dezembro é o Dia Mundial de 

Combate à Aids e também fazemos um movimento 

para mostrar a importância da prevenção.  

O povo brasileiro não tem costume de 

prevenção. Infelizmente, olhamos só a medicina 

curativa. Isso, não é o médico, é o sistema do Brasil 

que é assim. Temos que trabalhar a educação e a 

prevenção.  

Bem, já falei muito. Agradeço ao Sérgio 

Sarkis Filho, alguém deve ter conhecido o pai dele, é 

um colega; à TVAles; à Rede TV, que está presente 

até agora; aos seguranças; ao som, ao José Elias 

Pelicione, que nos serviu água até agora; e à 

taquigrafia, que registra nossa historia, toda nossa 

fala. Taquigrafia é a arte de escrever na velocidade 

que se fala, por isso, recomendamos que cada um 

faça seu discurso devagar para que possa ser 

registrado.  

Já agradeci a Deus, primeiramente. 

   Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 18 de 

outubro de 2016, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: anunciada na 

nonagésima sétima sessão ordinária, realizada dia 17 

de outubro de 2016.  

Está encerrada a sessão.   

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 

onze minutos. 

 

___________________________________________ 

 

NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE OUTUBRO DE 2016.  
 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Cacau 
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Lorenzoni, Dary Pagung, Doutor Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Hudson Leal, Luiz Durão, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur e Sergio 

Majeski) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni e, a 

convite do Presidente, assume a 1.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Bruno 

Lamas)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Convido o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni lê Isaías, 41:13 )  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

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

proceder à leitura das atas da nonagésima sétima 

sessão ordinária, realizada em 17 de outubro de 2016; 

e da trigésima segunda sessão solene, realizada em 17 

de outubro de 2016. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura das atas)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD)  - Aprovadas as atas como lidas. 

(Pausa)  
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Senhor Presidente Enivaldo dos 

Anjos, antes de passar à leitura do Expediente, 

gostaria de registrar com muita alegria e satisfação, 

em nome de todas as Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes, a presença entre nós da 

Faculdade Católica Salesiana de Vitória, com alunos 

do segundo período de Direito, cujo responsável é o 

professor Luiz Felipe Marques Porto. 

Sejam muito bem-vindos à Assembleia 

Legislativa. 

Não é isso? 

Ah, é outro registro. 

Temos outros alunos na Casa. 

Por favor, que assessoria possa informar o 

outro grupo de estudantes que visitam a Casa. São 

dois grupos visitando a Casa. 

Ali são servidores, ok. 

Passamos, então, ao Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 

 

Brasília, 05 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

COMUNICADOS N.
os

: 128963/2016, 

128964/2016, 128960/2016, 128961/2016, 

128962/2016, 128958/2016, 128959/2016, 

128957/2016, 128955/2016, 128956/2016, 

128954/2016, 128953/2016, 128952/2016, 

128950/2016, 128951/2016, 128949/2016, 

128946/2016, 128947/2016, 128948/2016, 

128944/2016, 128945/2016, 128940/2016, 

128941/2016, 128942/2016, 128943/2016, 

128939/2016, 128936/2016, 128937/2016, 

128938/2016, 128932/2016, 128933/2016, 

128934/2016, 128935/2016, 128930/2016, 

128931/2016, 128998/2016, 128927/2016, 

128928/2016, 128929/2016, 129064/2016, 

129065/2016, 129066/2016, 129062/2016, 

129063/2016, 129059/2016, 129060/2016, 

129061/2016, 129054/2016, 129055/2016, 

129057/2016, 129056/2016, 129058/2016, 

129050/2016, 129051/2016, 129052/2016, 

129053/2016, 129047/2016, 129049/2016, 

129048/2016, 129046/2016, 129045/2016, 

128886/2016, 128887/2016, 128888/2016, 

128883/2016, 128884/2016, 128885/2016, 

128882/2016, 128878/2016, 128879/2016, 

128880/2016, 128881/2016, 128876/2016, 

128877/2016, 128873/2016, 128874/2016, 

128875/2016, 128871/2016, 128872/2016, 

128869/2016, 128870/2016, 128867/2016, 

128868/2016, 128865/2016, 128866/2016, 

128863/2016, 128864/2016, 128862/2016, 

128861/2016, 128859/2016, 128860/2016, 

128856/2016, 128857/2016, 128858/2016, 

128855/2016, 128854/2016, 128852/2016, 

128853/2016, 128851/2016, 128850/2016, 

129067/2016, 129099/2016, 129036/2016, 

128965/2016, 128966/2016, 128967/2016, 

128968/2016, 129098/2016, 129096/2016, 

129097/2016, 129095/2016, 129094/2016, 

129092/2016, 129093/2016, 129089/2016, 

129090/2016, 129091/2016, 129086/2016, 

129087/2016, 129088/2016, 129084/2016, 

129085/2016, 129081/2016, 129082/2016, 

129083/2016, 129075/2016, 129076/2016, 

129077/2016, 129078/2016, 129079/2016, 

129080/2016, 129070/2016, 129071/2016, 

129072/2016, 129073/2016, 129074/2016, 

129068/2016, 129069/2016, 129124/2016, 
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129125/2016, 129126/2016, 129122/2016, 

129123/2016, 129120/2016, 129121/2016, 

129117/2016, 129118/2016, 129119/2016, 

129115/2016, 129116/2016, 129041/2016, 

128997/2016, 129040/2016, 129037/2016, 

129038/2016, 129039/2016, 128996/2016, 

128995/2016, 128994/2016, 128993/2016, 

128992/2016, 128991/2016, 128990/2016, 

128989/2016, 128988/2016, 128987/2016, 

128986/2016, 128985/2016, 128984/2016, 

128983/2016, 128981/2016, 128982/2016, 

128980/2016, 128979/2016, 128977/2016, 

128978/2016, 128976/2016, 128975/2016, 

18974/2016, 128972/2016, 128973/2016, 

128971/2016, 128969/2016, 128970/2016, 

128924/2016, 128925/2016, 128926/2016, 

128921/2016, 128922/2016, 128923/2016, 

128917/2016, 128918/2016, 128919/2016, 

128920/2016, 128916/2016, 128914/2016, 

128915/2016, 128912/2016, 128913/2016, 

128908/2016, 128909/2016, 128910/2016, 

128911/2016, 128906/2016, 128907/2016, 

128903/2016, 128904/2016, 128905/2016, 

128902/2016, 128901/2016, 128900/2016, 

128899/2016, 128897/2016, 128898/2016, 

128895/2016, 128896/2016, 128892/2016, 

128893/2016, 128894/2016, 128889/2016, 

128890/2016, 128891/2016, 129108/2016, 

129109/2016, 129110/2016, 129105/2016, 

129106/2016, 129107/2016, 129103/2016, 

129104/2016, 129100/2016, 129101/2016, 

129102/2016, 129159/2016, 129160/2016, 

129158/2016, 129157/2016, 129156/2016, 

129155/2016, 129154/2016, 129153/2016, 

129152/2016, 129151/2016, 129150/2016, 

129147/2016, 129148/2016, 129149/2016, 

129146/2016, 129141/2016, 129142/2016, 

129143/2016, 129144/2016, 129145/2016, 

129139/2016, 129140/2016, 129137/2016, 

129138/2016, 129136/2016, 129135/2016, 

129133/2016, 129134/2016, 129132/2016, 

129131/2016, 129130/2016, 129127/2016, 

129128/2016, 129129/2016, 129111/2016, 

129112/2016, 129113/2016, 129114/2016, 

129035/2016, 129034/2016, 129033/2016, 

129032/2016, 129030/2016, 129031/2016, 

129029/2016, 129028/2016, 129027/2016, 

129025/2016, 129026/2016, 129022/2016, 

129023/2016, 129024/2016, 129020/2016, 

129021/2016, 129019/2016, 129018/2016, 

129017/2016, 129016/2016, 129015/2016, 

129014/2016, 129013/2016, 129012/2016, 

129011/2016, 129008/2016, 129009/2016, 

129010/2016, 129006/2016, 129007/2016, 

129003/2016, 129004/2016, 129005/2016, 

129000/2016, 129001/2016, 129002/2016, 

129044/2016, 128999/2016, 129042/2016, 

129043/2016. 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Às Comissões de Educação 

e de Finanças. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 171/2016 

- 

Vitória, 17 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, nos termos 

do § 6º do artigo 305 do Regimento Interno, como 

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor 

vem respeitosamente a V. Exª justificar ausência na 

98ª Sessão Ordinária, que será realizada no dia 18 de 

outubro de 2016, tendo em vista viagem a Brasília 

para reunião com o conselheiro Dr. Alexandre 

Cordeiro Macedo do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE, para tratar de assunto 

relacionado a venda da Chocolate Garoto para a 

Nestlé, no processo de fracionamento dos produtos 

produzidos na unidade de Vila Velha, o que pode 

gerar demissão em massa, além de perda de receita 

para nosso Estado. 

 

GILSINHO LOPES 

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. À Secretaria. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 306/2016 
 

Modifica a Lei nº 4.701, de 1 de 

dezembro de 1992, garantindo que na 

hipótese de rodízio no fornecimento 
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de água, não ocorra abastecimento 

para fins industriais enquanto o 

abastecimento doméstico estiver 

suspenso. 
 

Art. 1º Acrescenta parágrafo único ao art. 14 

da Lei nº 4.701, de 1 de dezembro de 1992, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 14 [...] 

 

Parágrafo único. Na hipótese de 

baixa vazão nos rios responsáveis 

pelo abastecimento dos municípios, 

caso as concessionárias responsáveis 

implantem racionamento por meio de 

rodízio isonômico de distribuição de 

água, fica suspenso, em todos os 

casos, o abastecimento para fins 

industriais nas regiões afetadas pela 

medida nos dias de suspensão do 

fornecimento de água, em 

conformidade à prioridade 

estabelecida no inciso III deste 

artigo.” 

 

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

publicação. 

 

Vitória, 17 de outubro de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O Estado do Espírito Santo passa atualmente 

pela maior crise hídrica de sua história, fazendo com 

que mais de 30 municípios tenham adotado medidas 

drásticas na tentativa de manter o abastecimento 

doméstico. Por exemplo, devido às baixas na vazão 

dos rios Santa Maria da Vitória e Rio Jucu, pela 

primeira vez na história, foi estabelecido o rodízio no 

abastecimento de água nos domicílios da região da 

Grande Vitória. Apontamos ainda a inclusão dos 

municípios da Região Serrana na lista da Agerh como 

em “situação extremamente crítica”, ficando proibida 

dessa forma a irrigação em qualquer hora do dia na 

região responsável pela maior parte da produção de 

hortifrutigranjeiros do Estado.  

 Ocorre que apesar das medidas de 

racionamento impostas à população e aos 

agricultores, as indústrias do Complexo de Tubarão, 

responsáveis por aproximadamente 1/3 do consumo 

da Grande Vitória, continuam sendo abastecidas, 

mesmo nos dias em que o fornecimento de água está 

suspenso na região de que fazem parte. 

Questionamos, portanto, o posicionamento adotado 

pela companhia de abastecimento que impôs uma 

redução de 20% no fornecimento diário às empresas 

do Complexo, quando na verdade deveria além de 

propor a redução, cortar o fornecimento nos dias de 

suspensão, da mesma forma que vem ocorrendo com 

a população.  

 Argumentamos que a medida tomada pela 

Agerh juntamente à Cesan descumpre o estabelecido 

no §1º, inciso III, da lei federal nº 9.433/1997, que 

estabelece: 
 

“1º [...] 

 

III - em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação 

de animais;” 

 

Determinação também prevista na Política 

Estadual de Recursos Hídricos e na legislação a qual 

propomos alteração.   

Dessa forma, certo do apoio dos demais 

parlamentares para a correção deste absurdo, 

apresentamos o presente projeto de lei. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

111/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 

Esporte e Lazer, o seguinte pedido de informações: 

 

1 - Sobre o assassinato ocorrido no 

Município de Serra, no ano 2000, 

onde vitimou Jorge Luiz Zanotell. 

 

2 - Qual a Qualificação dos 

profissionais responsáveis pelo 

Inquérito, tais como ( Delegado, 

Investigadores e Escrivão)? 

 

3 - Qual a posição Atualizada sobre o 

fato se houve julgamento/condenação 

dos acusados?   

Sala das Sessões, 12 de outubro de 2016. 
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BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Senhor Presidente, o ofício está 

correto, mas é o Secretário de Segurança Pública do 

Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Que seja corrigido. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 159/2016 
 

Senhor Presidente: 

 

O Presidente, requer a Vs. Ex.ª
s, 

com fulcro 

no art. 305, II, do Regimento Interno, licença de 01 

dia (um) para tratamento de saúde, conforme consta 

do atestado anexo. 

 

Vitória, 11 de outubro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Defiro. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 97/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

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

regime de urgência, para o Projeto de Lei que altera 

a Lei nº 9.366, de 21 de dezembro de 2009, que 

institui o Programa Bolsa-Atleta Capixaba. 

Oriundo da Mensagem Governamental nº 392/16. 

 

Palácio Domingos Martins, 14 de outubro 

de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 097/2016. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 98/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Partido Ecológico Nacional - PEN 51, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, ouvido o 

Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o PL 

100/2016, de sua autoria, que estabelece a Data 

Magna e considera Feriado Estadual o Dia 

dedicado à Nossa Senhora da Penha. 

 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

Líder do PEN 51 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 098/2016. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 160/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e especialmente com 

base no art. 58 do Regimento Interno, requerem a V. 

Exª a constituição de Comissão Especial, formada 

por 03 (membros), para, no prazo de 90 (noventa) 

dias, analisar e propor medidas que equacionem as 

questões relacionadas  a limites municipais no Estado 

do Espírito Santo, bem como os prejuízos 

econômicos decorrentes de registro de Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) de propriedades em unidades 

político-administrativas diferentes do território 
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municipal onde estão situadas. 
 

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2016. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS - PSD 

BRUNO LAMAS 

PASTOR MARCOS MANSUR 

ELIANA DADALTO 

DARY PAGUNG 

ERICK MUSSO 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

GILSINHO LOPES 

GILDEVAN FERNANDES 

AMARO NETO 

GUERINO ZANON 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Foi, fartamente, noticiado pela mídia de 

nosso Estado a demanda levantada pelo município de 

Pancas, na região Noroeste do Espírito Santo, quanto 

à existência de 2.500 hectares de seu território 

apropriados por municípios vizinhos, com avanços de 

limites territoriais divergentes daqueles determinados 

pela Lei 1919/1964, que estabeleceu os limites 

territoriais dos dois municípios criados pela Lei 

1837/63 - quais sejam, Pancas e São Gabriel da 

Palha. 

A criação desta Comissão Especial 

oportunizará a esta Casa de Leis estabelecer um 

amplo debate, com a presença de técnicos das regiões 

interessadas e do IDAF - Instituto de Defesa 

Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, 

possibilitando a outros municípios apresentarem suas 

teses equivalentes à levantada pelo município de 

Pancas, e, assim, possibilitar ações de correção de 

todos os erros, eventualmente, cometidos na projeção 

de traçados cartográficos do Estado do Espírito 

Santo. 

É nosso papel, enquanto legisladores, 

estabelecer a devida segurança jurídica para o 

equilíbrio do pacto federativo, que permitiu ao Brasil 

manter sua unidade territorial, conciliar interesses e 

pacificar conflitos das populações locais.  

São de conhecimento geral as questões 

históricas de divisas estaduais em todo o Brasil, como 

as demandas entre Espírito Santo e Minas Gerais, nas 

regiões Noroeste e Sudoeste de nosso Estado, bem 

como com a Bahia, na região Norte, o que fica bem 

caracterizado pelo atual traçado de nosso mapa, com 

divisas retas, o que contraria a tradição de se 

demarcar esses limites por meio dos incidentes da 

geografia física do território, o que bem sabemos não 

comportar linhas retas. 

Nota-se, porém, com as recentes demandas 

levantadas por uma Comissão Especial da Câmara 

Municipal de Pancas, que há pontos de tensão em 

várias regiões do Estado, também no que concerne 

aos limites municipais, e é disso que estamos tratando 

e, por isso, pedimos o apoio de nossos pares para a 

aprovação dessa Comissão Especial. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

160/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 117/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 

inciso IV, aprovado pela Resolução 2700, de 

15/07/2009, requer que seja convocada de SESSÃO 

SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 95 DE 

FUNDAÇÃO DA ACADEMIA ESPÍRITO-

SANTENSE DE LETRAS, a realizar-se no dia 16 

de novembro de 2016 às 19horas, no Plenário desta 

Casa. 

Termos em que Pede e Espera Deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 11 de outubro 

de 2016. 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

117/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 121/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

A Mesa Diretora, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, o 

CANCELAMENTO de SESSÃO SOLENE, que 

seria realizada no dia 20 de Outubro de 2016, às 19 
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horas, com o objetivo de homenagear os Empresários 

do Ramo do Granito.  
 

Palácio Domingos Martins, 13 de outubro 

de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

121/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 122/2016 

 

Senhor Presidente: 

A Mesa Diretora, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, o 

CANCELAMENTO de SESSÃO ESPECIAL, que 

seria realizada no dia 21 de Outubro de 2016, às 19 

horas, com o objetivo de debater com professores de 

educação física do Estado, assuntos pertinentes a 

categoria. 

 

Palácio Domingos Martins, 11 de outubro 

de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

122/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 123/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, a 

TRANSFERÊNCIA de SESSÃO ESPECIAL, que 

seria realizada no dia 03 de novembro de 2016, às 

13 horas,para o dia 10 de novembro de 2016, às 13 

horas, com o objetivo de tratar da união de esforços 

para discutir a crise econômica e política, com os 

vereadores do Estado do Espírito Santo 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

123/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 125/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo-assinados, 

componentes da mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 

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

realização de SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA 

DE TÍTULOS DE CIDADANIA ESPÍRITO-

SANTENSE E DE COMENDAS, para o dia 05 de 

dezembro de 2016 às 19 horas, no Plenário desta 
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Casa. 
 

Palácio Domingos Martins, 13 de outubro 

de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

125/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 126/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual infra-assinado, no uso 

de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

requer a V. Exª., com base no art. 165, inciso IV do 

Regimento Interno, após ouvido o Plenário, a 

realização de SESSÃO SOLENE, em Homenagem 

aos Profissionais de Comunicação, no dia 07 de 

dezembro de 2016 às 19:00 horas, no Plenário Dirceu 

Cardoso desta Casa de Leis. 

 

Palácio Domingos Martins, 12 de agosto de 

2016. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

126/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

REQUERIMENTO N.º 127/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 

inciso IV, da Resolução 2700, de 15/07/2009, requer 

que seja convocada SESSÃO SOLENE EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARQUITETO, que 

será realizada no dia 12 de dezembro de 2016 às 19 

horas, no Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de 

Leis. 

Termos em que Pede e Espera Deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 04 de janeiro de 

2016. 

 

CACAU LORENZONI 

Segundo Secretário da Mesa 

Deputado Estadual - PP 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

127/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 128/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência que seja realizada sessão solene em 

homenagem ao Dia do Serrano, no dia 13 de 

dezembro às 19:00 horas. 

Termos em que Pede e Espera Deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 04 de janeiro de 

2016. 
 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

128/2016. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 
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Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
  

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

952/2016, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para instituir o dia 25 de outubro a 

Semana Estadual da Saúde Bucal a ser comemorado 

na última semana do mês de outubro, nas Escolas do 

Estado. Lida na 96.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 11 de outubro de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação a Indicação n.º 

952/2016.  

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

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

953/2016, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para colocação de placas nas rodovias 

estaduais indicando o hospital mais próximo e a 

respectiva distancia a partir da placa. Lida na 96.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 11 de outubro de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação a Indicação n.º 

953/2016.  

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

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

954/2016, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para colocação de placas de sinalização 

nas estradas vicinais do Estado. Lida na 96.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 11 de outubro de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação a Indicação n.º 

954/2016. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

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

955/2016, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para implantação de Telefonia Móvel e 

internet 3G, na Comunidade de Monforte Frio, com 

abrangência das Comunidades Boa Esperança, Bom 

Sucesso, Cantinho do Céu, Caetetu, localizadas no 

município de Conceição do Castelo-ES. Lida na 96.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 11 de outubro de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação a Indicação n.º 

955/2016.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

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

956/2016, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para implantação de uma Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G na comunidade de 

Jaqueira. Lida na 96.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 11 de outubro de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação a Indicação n.º 

956/2016.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

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

957/2016, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para recapeamento da Rodovia 379 que 

liga o município de Irupi a Iúna, Rodovia Alfredo 

Antônio. Lida na 96.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 11 de outubro de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação a Indicação n.º 

957/2016.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 993/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Ampliação de refeitório, instalação 

de plataforma elevatória, 

climatização para a EEEFM Belmiro 

Teixeira Pimenta localizada no 

município de Serra.  
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A presente solicitação tem por objetivo 

indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Espírito Santo que sejam 

realizadas melhorias necessárias para o pleno 

funcionamento da EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta 

localizada no município de Serra. 

A escola em questão atende a 

aproximadamente 900 alunos, e apresenta problemas 

que comprometem o desenvolvimento pleno da 

prática educacional, portanto, requerem a atenção do 

Excelentíssimo Governador. Conforme atestado 

através de visita realizada por este Deputado que vos 

subscreve, foram identificadas as seguintes 

necessidades emergenciais: 

 

a) Climatização adequada imediata das 

salas de aula, visto que as mesmas 

encontram-se em condições insalubres.  

b) Instalação de plataforma elevatória. 

Destacamos que de acordo com a Lei de 

Acessibilidade Nº 10.098/2000 Art. 11, 

em pelo menos um dos acessos ao 

interior da edificação deverá estar livre 

de barreiras arquitetônicas e de 

obstáculos que impeçam ou dificultem a 

acessibilidade de pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

E ainda de acordo com a lei Nº 

13.146/2015 deve-se assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania. 

c) Ampliação do refeitório, o espaço 

atual não atende a demanda de alunos.  
 

Na certeza de relevante importância do 

pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas 

necessárias para a melhoria das instalações e 

equipamentos da escola em questão. Certo do apoio 

do Governador, que tem como meta a melhoria na 

Educação do Estado do Espírito Santo, e agradecendo 

antecipadamente o atendimento da solicitação, 

renovamos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

993/2016. (Pausa) 

Não havendo quem queria discuti-la, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

 Belmiro Teixeira Pimenta é pai da jornalista 

Flávia Mignone. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 994/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Reforma do telhado da quadra de 

esportes, aquisição de mobília para o 

refeitório e auditório, aquisição de 

computadores, promoção de 

acessibilidade, climatização 

emergencial das salas de aula, 

melhorias na internet para a EEEM 

Mario Gurgel  localizada no município 

de Vila Velha. 
 

Conforme constatado através de visita 

realizada nas instalações da EEEM Mario Gurgel, no 

município de Vila Velha, são necessárias melhorias 

na infraestrutura física da instituição que propiciem 

um ambiente de estudo adequado aos alunos, e 

também de trabalho para os profissionais. São estas: 

 

- Climatização das salas de aula, visto 

que a escola é situada numa região de 

clima muito quente e no verão as salas 

de aula tornam-se insalubres.  

- Aquisição de computadores para o 

laboratório de informática. O número de 

máquinas atualmente (28 máquinas) é 

incompatível com o contingente de 

matrículas da escola que é de 1244. 

- Correção do telhado que cobre a 

quadra de esportes, considerando a data 

de inauguração da obra, o mesmo 

necessita de reparos.  

- Melhorias na internet, a escola dispõe 

apenas do link ofertado pela secretaria 

de educação que atende o laboratório de 

informática e toda a parte administrativa 

da instituição. Apesar da SEDU ter 

disponibilizado verba para a contratação 

de link próprio via PEDDE, nenhuma 

empresa de telefonia oferta esse serviço 

na região onde a escola esta edificada, 

ou quando oferta o valor orçado é muito 
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superior aos recursos que a instituição 

possui. 

- Acessibilidade. Destacamos que de 

acordo com a Lei de Acessibilidade Nº 

10.098/2000 Art. 11, em pelo menos um 

dos acessos ao interior da edificação 

deverá estar livre de barreiras 

arquitetônicas e de obstáculos que 

impeçam ou dificultem a acessibilidade 

de pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. E ainda de 

acordo com a lei Nº 13.146/2015 deve-

se assegurar e a promover, em condições 

de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania. 

- Aquisição de mobília para o refeitório 

e para o auditório.  

 

Na certeza de relevante importância do 

pedido e certos do apoio do Excelentíssimo 

Governador, que tem como meta a melhoria na 

Educação do Estado, solicitamos que seja cumprida 

as indicação proposta. Agradecendo antecipadamente 

o atendimento da solicitação, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

994/2016. (Pausa)  

Não havendo quem queria discuti-la, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Senhor Presidente, pela ordem! 

Gostaria de solicitar a retirada do Requerimento de 

Informação n.º 111/2016, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas, que foi lido hoje, para correção. Não é 

Secretaria de Esportes, e sim Secretaria de Segurança 

Pública. 

 Vamos reapresentá-lo. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcelo Santos) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

 Mais algum Expediente a ser lido? 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Não há mais Expediente a ser lido. 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Passamos à fase das Comunicações. 

 

 Concedo a palavra ao ilustre Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, líder do PEN. 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto se dirige à tribuna, gostaria de 

pedir desculpas aos servidores. Chegou o registro dos 

alunos do curso de Direito, mas, na verdade, mas eles 

estão ainda na Escola do Legislativo e quem se faz 

presente são os servidores do IPAJM, que voltam à 

Assembleia Legislativa na reivindicação dos seus 

direitos. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN - Sem revisão do orador) - Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, Senhor Deputado Bruno Lamas, o tema 

sobre o qual quero falar um pouquinho hoje, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, atinge nossa cidade de 

Vila Velha em cheio, e atinge também a cidade de 

Cariacica, Senhor Deputado Marcelo Santos, que faz 

parte da nossa Comissão. É um tema ligado ao meio 

ambiente: a seca que está atingindo todo o estado do 

Espírito Santo. 

A preocupação ainda é maior principalmente 

nas nossas cidades de Cariacica, Vila Velha, Vitória, 

porque o nível de nascentes em nossas cidades, para 

o tamanho da nossa população, é pequeno e não 

consegue suprir a necessidade das nossas cidades da 

região metropolitana.  

Precisamos de um estudo em que o Estado do 

Espírito Santo, junto com seus órgãos ambientais, 

Idaf, Iema, Secretaria de Agricultura, Senhor 

Deputado Luiz Durão, capacite os nossos técnicos 

para fazer este levantamento e incentive, organizando 

ainda mais o programa já existente chamado 

Plantadores de Água, que remunera os proprietários 

rurais cujas propriedades têm mapeadas as suas 

nascentes, os seus rios, e que protegem as suas 

nascentes, os seus rios. Esse programa, chamado de 

Plantadores de Água, precisamos urgentemente 

incentivar, ampliar e regularizar.  

Digo além: a Cesan, que faz a captação da 

água nos rios, poderia participar deste programa 

colocando investimentos e recursos, porque não 

adianta nada a Cesan ser uma empresa saudável e 

estar à frente no país na captação e tratamento de 

água, se não tiver água para tratar mais daqui a uns 

dias, Senhora Deputada Eliana Dadalto. Estamos 

correndo o risco de não ter mais água para tratar. 

Então, a Cesan também tem que se preocupar com 

essas nascentes que estamos vendo secar.  
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Estive, domingo, em Marechal Floriano, na 

região de Domingos Martins. O rio de Marechal, por 

exemplo, está virando um riacho. O mato já invadiu 

metade do rio, Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, V. 

Ex.ª que terá a oportunidade de governar mais quatro 

anos a cidade de Marechal Floriano. Estive na casa 

de tia Mariquinha este final de semana, onde almocei. 

O rio que passa no seu quintal, que era um rio há seis 

anos, quanto tive a oportunidade de trabalhar no 

outro mandato de V. Ex.ª como prefeito da cidade, 

agora é um riacho.  

Muito desanima a nossa percepção em 

relação ao tratamento que as próprias pessoas, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto e Senhor Deputado 

Sergio Majeski, dão ao rio, porque continuam 

jogando esgoto, jogando lixo. Quem passa pelo rio vê 

geladeira, sofá, garrafa pet, tudo, menos água. Isso é 

alarmante.  

Estamos num estado da costa, um estado 

pequeno, um estado que é fácil de cuidar. 

Precisamos, sim, organizar as nossas prioridades. O 

que estamos falando é uma prioridade fundamental 

para todo o ser vivente: a água. Por isso precisamos 

unir as nossas forças, não só nas nascentes, mas 

também nas nossas casas, onde ensinaremos e 

incentivaremos os nossos filhos a economizar água 

desde cedo, porque uma criança com consciência 

levará esta consciência para a escola, para sua casa e 

para toda a sua vida durante um longo período, 

porque estamos enfrentando uma crise hídrica jamais 

vista ao longo de toda a nossa história no Estado do 

Espírito Santo.  

Muito obrigado, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos. (Muito bem!) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Sandro 

Locutor) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, todos os 

que nos acompanham das galerias, telespectadores da 

TV Ales, da TV Educativa, muito boa tarde. 

Senhor Presidente, nobres colegas, venho 

com muita alegria falar do meu projeto de lei, 

aprovado nesta Casa no primeiro semestre, que os 

nobres colegas se empenharam, na semana passada, 

para, é obvio, derrubar um veto do governo do Estado 

aposto ao projeto de lei que institui a política estadual 

de incentivo à produção de pimenta-do-reino de 

qualidade. Esse projeto foi sancionado, publicado no 

Diário Oficial na terça-feira passada, dia 11 de 

outubro de 2016.  

Este é o motivo da minha comemoração. 

Tenho certeza de que é uma comemoração de todo o 

setor produtivo da agricultura do estado do Espírito 

Santo, haja vista a importância econômica, 

importância social e importância para a 

diversificação agrícola, principalmente nos 

municípios do norte do estado do Espírito Santo que 

cultivam pimenta-do-reino. 

 Era de fundamental importância que 

tivéssemos políticas públicas no estado do Espírito 

Santo que dessem uma atenção, com certa 

exclusividade, de proteção à produção de pimenta-

do-reino, porque o risco que o setor produtivo corre é 

muito grande, quando observamos um grande 

aumento no volume de produção da pimenta no 

estado do Espírito Santo, principalmente nos 

municípios do norte.  

Esse aumento é de se comemorar, mas 

também de se preocupar, porque, em função do valor, 

vem um número muito grande de pessoas à cadeia 

produtiva que não tem qualificação, que não tem 

responsabilidade com a produção e pode atrapalhar o 

negócio que é hoje o terceiro PIB agrícola do estado 

do Espírito Santo, perdendo somente para a celulose 

e o café. O risco é muito grande, porque noventa e 

cinco por cento do nosso mercado ou do comércio da 

pimenta-do-reino é feito fora do país, no mercado 

internacional. Sabemos do rigor que tem o mercado 

internacional com relação à qualidade dos produtos 

que importa. Portando, o Espírito Santo não pode 

correr riscos com relação à pimenta-do-reino. 

Qualquer praga identificada na pimenta-do-reino, 

estando em outro país, fecha o mercado estadual. E 

não é bom correr esse risco. 

 Por isso, estabelecemos uma política pública 

exclusiva para a pimenta-do-reino, uma política 

pública de qualidade, de alto padrão, o que foi 

ratificado por esta Casa e promulgado pela Mesa 

Diretora, na pessoa do seu presidente, Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço. Estamos 

comemorando muito a promulgação desse projeto de 

lei. 

 Em outros tempos, neste estado, colocar em 

vigor uma lei dessas para uma cadeia produtiva tão 

importante como a da pimenta-do-reino seria motivo 

de grande festa, de convocação de todo o setor 

produtivo no Salão Santiago, criação talvez de um 

fundo de investimentos, de incentivo à produção da 

pimenta-do-reino. Infelizmente, não estamos 

comemorando nesse nível, mas estamos comemorando 

e sentimos a comemoração do setor produtivo, que 

hoje esteve na Comissão de Agricultura da 

Assembleia Legislativa comemorando conosco o 

vigor dessa lei.  

Podemos, a partir de nossas emendas 

parlamentares, fomentar muito mais. Tenho certeza 

absoluta de que o governador Paulo Hartung, sensível 

como é com o setor produtivo da agropecuária no 

estado do Espírito Santo, aportará muitos recursos, 

utilizando a nossa lei, agora promulgada e que vale 

em todo o território estadual. Não tenho dúvidas de 

que o governador utilizará muito essa lei para 

incentivar a produção de qualidade e com alto padrão 

da pimenta-do-reino.  
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Agradeço, mais uma vez, ao Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço, a toda Mesa Diretora 

e, penhoradamente, a todos os nobres colegas, 

deputadas e deputados, que fizeram com que esse 

feito pudesse virar realidade no estado do Espírito 

Santo. Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Raquel Lessa) 

 

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, saúdo os 

servidores do IPAJM. A luta é justa. Podem contar 

com este deputado, podem ter certeza! 

 Venho a esta tribuna para falar de um assunto 

muito delicado e quero que todos os Senhores 

Deputados prestem atenção, porque muitos estão 

sendo lesados. Ontem houve a reunião da Comissão 

de Finanças, na Presidência, onde foi insistentemente 

pedido para se aprovar o cronograma, Senhor 

Deputado Dary Pagung. Depois que deram a senha 

do sistema financeiro ao deputado, quem quiser 

trabalhar consegue entrar no sistema. Tive acesso às 

emendas que, de um bilhão e meio, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, baixaram para um milhão e duzentos, 

e no final querem executar só quinhentos mil. E o 

presidente da comissão só insistindo, Senhor 

Deputado Dary Pagung. Mas, foi uma surpresa 

quando tive acesso hoje, pela manhã, às emendas, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. Há deputado que 

não vai conseguir concretizar nenhum real de suas 

emendas porque não existe nada penhorado. Tem 

deputado que já passou. Está sendo liberado agora 

setecentos e vinte e três mil. V. Ex.ª já sabia disso, 

Senhor Deputado Dary Pagung? Só perguntei se V. 

Ex.ª sabia. É V. Ex.ª mesmo quem esta conseguindo 

liberar.  

Vou conclamar a Comissão de Finanças. Este 

é um caso muito grave, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos! Meia dúzia de deputados tendo emenda 

liberada e o restante não, como foi feito em época 

muito remota, que não queremos voltar, quando havia 

um grupo escalonado, como é feito no Congresso, o 

alto e o baixo clero. Ou libera para todos, Senhor 

Deputado Luiz Durão, ou não libera para ninguém! É 

bom que o Chefe da Casa Civil esteja nesta Casa. O 

caso é grave! É muito ruim o que está acontecendo 

no governo do Estado com o deputado. 

 Senhor Deputado Dary Pagung, estou com a 

relação do sistema do ano passado e deste ano, e não 

adianta falar que não existe, porque existe. O Senhor 

Deputado Sergio Majeski não tem um real para ser 

empenhado, nada. O Senhor Deputado Marcelo 

Santos perdeu todas as emendas. O Senhor Deputado 

Hudson Leal perdeu tudo. Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, nem tiraram o nome de V. Ex.ª da lista, 

também, é zero. O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni é zero. O Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto é zero. Para não falar que não fizeram nada 

meu, dezenove mil de um milhão e duzentos. Mas em 

compensação, ano passado perdi tudo.  

Senhor Deputado Dary Pagung, não conte 

com o apoio deste deputado, porque todos têm que 

ser respeitado de forma igual. São trinta deputados 

iguais. Ontem votei na PEC, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, porque todos os trinta 

Deputados têm direitos iguais em todas as eleições. 

Agora, V. Ex.ª se beneficiando, caladinho, isso é feio, 

Senhor Deputado Dary Pagung. É esperteza demais.  

 

 O Sr. Dary Pagung - (PRP) - O Senhor me 

concede um aparte? 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Concedo um aparte a V. Ex.ª. 

 

 O Sr. Dary Pagung - (PRP) - Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, V. Ex.ª participou da 

reunião que tivemos ontem na Presidência, junto com 

o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, com o 1.º 

secretário da Mesa, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, de toda a Comissão de Finanças, do secretário 

da Casa Civil, Zé Carlinhos, e do Secretário de 

Planejamento, Régis Mattos.  

 V. Ex.ª participou e ouviu como o governo 

do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e 

Casa Civil, irá tratar as emendas dos deputados de 

2016 e 2017. Aquilo que foi discutido na reunião da 

Comissão de Finanças, junto com os secretários, esse 

acordo, o Secretário Zé Carlinhos está presente e 

disse que esteve a manhã inteira trabalhando e vai 

cumprir... 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Obrigado, Senhor Deputado. Meu tempo está 

acabando. 

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Freitas. 
 

 O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, penso que esta Casa somos nós, os 

deputados. As emendas, nós colaboramos o ano 

passado e estamos colaborando este ano. Aceitamos 

cortar vinte por cento das nossas emendas.   

 Agora, precisamos sim, fazer cumprir as 

nossas emendas. Penso que a Mesa Diretora precisa 

tratar desses assuntos com os deputados estaduais, no 

sentido de que haja uma reunião do Colégio de 

Líderes para que possamos tratar, exclusivamente, na 

pauta, das emendas parlamentares do ano passado e 

deste ano. É importante ajudarmos o Estado a passar 

por este período difícil pelo qual passa o país todo. 

Mas, é preciso que o que foi acordado seja cumprido. 

Então, já que abri mão de vinte por cento, precisa ser 

cumprido um milhão e duzentos do ano passado, de 

2015, e um milhão e duzentos deste ano, porque ano 

passado também não foi cumprido. Obrigado, Senhor 
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Deputado! 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Guerino Zanon e Janete 

de Sá) 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Queria dizer a V. Ex.ª, Senhor Deputado Dary 

Pagung, que, em momento nenhum, V. Ex.ª disse que 

já estava sendo beneficiado e que os Senhores 

Deputados estavam sendo tratados de forma 

diferente. Temos o mesmo voto dentro desta Casa, 

isso não pode ocorrer com nenhum deputado. Aliás, 

são cinco ou seis Senhores Deputados que estão 

sendo beneficiados, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, e isso é inadmissível! 

 Quero deixar registrado que o Senhor 

Deputado Erick Musso também não tem nenhuma 

emenda aceita. Na verdade, são meia dúzia de 

deputados. Mas o que não pode é ter um tratamento e 

o Senhor Deputado querer levar a Comissão de 

Finanças a reboque. Meu voto... não vou mais 

pactuar com votação às cegas. Vou fazer o 

orçamento, posso ser vencido, mas vou fazer aquilo 

que é interesse do povo, se eu entender ser correto. 

 Se o governo quisesse agir de forma correta, 

trataria todos os Senhores Deputados de forma igual, 

independente do pensamento meu, dos Senhores 

Deputados Sergio Majeski, Enivaldo dos Anjos, 

Padre Honório, Eliana Dadalto, Raquel Lessa ou de 

V. Ex.ª.  

Agora entendo porque alguns Senhores 

Deputados votam cegamente. Se o governador 

mandar pular da ponte, pulam. Agora sei por que. 

Um dos motivos é esse e isso é feio para esta Casa, 

Senhores Deputados. É muito feio e não adianta falar 

que está errado porque é só ter a senha. Deputado tem 

o direito de ter a senha do sistema. E o dia que não 

tiver, será pior. 

Estou sabendo, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que a Mesa Diretora tem todas essas 

informações e não publica no terminal. Estou 

requerendo a V. Ex.ª que seja determinado, em face 

da transparência, que esta Casa é uma das mais 

transparentes, que seja colocado no terminal da 

transparência, para todo cidadão ter acesso, qual 

deputado é beneficiado e qual é preterido. E 

acompanhem as votações desta Casa. É o 

requerimento que faço, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos conceder direito de resposta 

ao Senhor Deputado Dary Pagung, até porque é uma 

acusação grave. Não acredito que a Comissão de 

Finanças vai legislar em causa própria, se 

beneficiando, em prejuízo dos demais Senhores 

Deputados. 

Gostaria que a Mesa providenciasse 

imediatamente a informação com relação a outros 

Senhores Deputados terem acesso ao sistema. Foi a 

Mesa atual que conseguiu colocar o sistema dentro da 

Assembleia Legislativa. Então quero saber da 

Secretaria da Mesa, imediatamente, por que não está 

abrindo acesso aos Senhores Deputados sobre esse 

assunto. 

V. Ex.ª tem a palavra, para poder... 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, quando eu estava 

aparteando o Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

faltavam quarenta segundos. Ele pediu para ser 

rápido, mas V. Ex.ª deu mais dois minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Alonguei exatamente para permitir 

que V. Ex.ª falasse. V. Ex.ª tem o tempo que quiser 

para justificar. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Gostaria 

de dizer para o Senhor Deputado Euclério Sampaio 

que o governo - representado pelo secretário de 

Planejamento, Regis; e pelo secretário da Casa Civil, 

Zé Carlinhos - está trabalhando e não temos dúvida 

nenhuma de que o Governo do Estado vai cumprir 

aquilo que foi acordado ontem na Comissão de 

Finanças, da qual V. Ex.ª participou. 

Aprovamos o cronograma do orçamento de 

2017 de discussões em todas as microrregiões e 

aquilo que a Lei Federal n.º 13.019 está tratando - 

que os deputados não poderiam fazer emendas no 

orçamento para as entidades filantrópicas, nem para 

associações de produtores rurais - reunimos semana 

passada com a PGE, que já analisou nosso pedido. Os 

Senhores Deputados poderão colocar suas emendas 

nas associações e entidades filantrópicas, só não 

poderão depois fazer o seu remanejamento através de 

ofício. 

Então, a Comissão de Finanças está 

trabalhando para ajudar esta Casa, ajudar os Senhores 

Deputados, no orçamento para 2017. Não temos 

dúvida nenhuma de que aquilo que foi acordado, de 

liberar quinhentos mil para cada Senhor Deputado, já 

está sendo liberado para aqueles Senhores Deputados 

que estão com os processos resolvidos, no meu caso e 

também do Senhor Deputado Padre Honório. 

Acredito que todos estão sendo tratados de maneira 

igual pelo Governo do Estado, pela Casa Civil e pela 

Secretaria de Planejamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em resposta ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, quero informar que esta Mesa 

Diretora que conseguiu linkar o acesso da Secretaria 

da Fazenda com a Assembleia Legislativa. Foi 

avisado a todos os Senhores Deputados que precisam 

acessar, fazer o preenchimento. Tem que fazer o 

preenchimento do formulário para receber a senha. 

Então, todos os deputados foram informados disso 

nos seus gabinetes, que poderiam fazer esse cadastro 

para, com esse cadastro, pegar a senha. E todos com 

essa senha poderão fazer acesso direto às contas do 
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Estado, da Secretaria da Fazenda.  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Da Vitória) 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Isso aí eu sei, tanto que estou acessando. Pedi é que 

V. Ex.ª, a Assembleia coloque no portal da 

transparência para o povo ter acesso. A quem o 

governo privilegia e aqueles a quem ele persegue.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Veja bem, mas... 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Foi isso que requeri. É transparência. Este aqui é o 

Poder mais transparente do país.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tenho impressão de que somente 

os Deputados estaduais poderão ter acesso a essa... 

Agora o Deputado tem... 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Não precisamos esconder isso do povo, Senhor 

Presidente Enivaldo dos Anjos. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, V. Ex.ª tem acesso. É só... 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Tive, mas nem todos têm acesso. O povo não tem 

acesso à senha. Precisa colocar no portal. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª permite que eu possa 

explicar? 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Desculpe-me. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª tendo acesso, pode copiar e 

transmite para quem V. Ex.ª quiser. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Farei isso. Autorizado pela Mesa, vou divulgar isso 

tudo hoje mesmo nas redes sociais. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É que a rede social não tem 

capacidade de suportar tantas consultas direto. O 

Deputado pode consultar e pode divulgar para quem 

quiser. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Farei isso. Obrigado, Senhor Presidente Enivaldo dos 

Anjos.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente Enivaldo dos 

Anjos, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

público presente, servidores da Casa, especialmente a 

vocês capixabas que nos acompanham através da TV 

Ales, mais uma vez, registro a presença dos 

servidores públicos do IPAJM. Aproveito a presença 

do nosso secretário da Casa Civil, José Carlos da 

Fonseca Júnior, para que possamos ouvi-los e abrir 

um diálogo, para aquilo que for possível, aquilo que 

for real, dentro do momento que vivemos. É 

importante. Eu me coloco à disposição. 

 Faço a reprodução de uma mensagem que 

recebi do meu grande amigo, um dos líderes desta 

nação, foi candidato à vice-presidente da República 

na chapa de Marina Silva, e meu colega militante do 

PSB, Beto Albuquerque, gaúcho. Ele me mandou 

uma mensagem falando, Senhor Deputado Freitas, 

sobre o desempenho do Partido Socialista Brasileiro 

nas eleições em todo o país em 2016.  

O PSB, no Brasil afora, conseguiu oito 

milhões, cento e trinta e quatro mil votos. Em 

números de prefeitos o PSB, é o quinto partido do 

Brasil com quatrocentos e quatorze prefeitos eleitos. 

Agora, disputa o segundo turno em três capitais e 

mais seis grandes cidades. Muito obrigado, Beto, 

pela informação.  

Esse é um legado do nosso saudoso Eduardo 

Campos, que montou esse partido por este Brasil 

afora. Partido que no estado é liderado pelo ex-

governador Renato Casagrande e por Paulo Foletto, 

nosso querido deputado federal.  

 Nessa parte final do meu pronunciamento, 

quero dizer que me inscrevi ontem para fazer uso da 

palavra e foi suprimida a fase das comunicações. 

Hoje, tenho a oportunidade de agradecer ao Governo 

do Estado, faço isso com muita naturalidade, faço 

isso como um Deputado que vota a favor, que vota 

contra, como um Deputado de um partido que não fez 

parte do palanque do atual governador Paulo 

Hartung, mas um Deputado que respeita a história 

desse governador, que respeita o seu trabalho e que 

respeita a vontade da população que o elegeu 

govenador do estado.  

Também registro a presença entre nós do 

doutor Nelson Aguiar. Para os capixabas que nos 

acompanham, doutor Nelson está sempre presente 

aqui na Assembleia Legislativa e é um bom 

conselheiro. Tenho muito prazer em conversar com o 

senhor. Doutor Nelson foi deputado estadual, foi 

deputado federal, foi presidente nacional da Funabem, 

inclusive com participação efetiva na elaboração do 

estatuto do menor adolescente, tema que ele debate 

sempre com muita propriedade. Trabalhou também 

no governo Camata, foi secretário de Estado no 

governo Camata. Seja muito bem-vindo sempre aqui 

à Assembleia.  

Em relação às emendas, me inscrevi ontem 

para agradecer. Hoje, neste exato momento, a minha 

equipe está lá na Casa Civil, na Secretaria de 

Planejamento, fazendo um diálogo para poder 
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viabilizar mais emendas. Emenda é um instrumento 

de direito do parlamentar e importante. É importante 

que o Governo do Estado tenha essa sensibilidade, 

esse carinho sempre porque ela sempre chega aonde 

precisa: é na Apae, é na Pestalozzi, é para apoiar as 

prefeituras na agricultura, é nas escolas, como tenho 

feito emendas direto para as escolas, dentro da 

educação, que é a prioridade em nosso mandato. 

Quero agradecer, porque foi publicada 

recentemente no Diário Oficial, na última sexta-feira, 

uma emenda de nossa autoria de cento e setenta mil 

reais para a construção da nova sede da Delegacia de 

Tóxicos e Entorpecentes na cidade de Serra. Recebi 

em nosso gabinete a visita da chefe da Polícia Civil e 

uma solicitação de apoio, até porque sou deputado 

daquela cidade, com endereço naquela cidade, e 

tenho mais que obrigação de fazer o melhor pelo 

estado e pela cidade de Serra, que contribui com 

quase trinta por cento do PIB capixaba e que tem 

quase seiscentos mil habitantes. 

Na ocasião, a Prefeitura de Serra, por 

determinação do prefeito Audifax Barcelos, aprovada 

na Câmara de Vereadores, por meio de uma lei 

municipal, doou um terreno na chegada de Jacaraípe 

para a construção da nova sede da Deten. Qual o 

objetivo da nossa emenda, que está publicada no 

Diário Oficial? Que o Governo pague o projeto da 

construção. Já temos o terreno e o recurso para pagar 

o projeto, o Governo do Estado fica com a parte da 

construção da obra, propriamente dita.   

A minha passagem por esta tribuna é para 

agradecer. Agradecer à doutora Gracimeri sua 

sensibilidade e sua humildade em pedir apoio e me 

dar a chance, como deputado estadual, de estender as 

mãos. Agradeço à Casa Civil, na pessoa do secretário 

José Carlos da Fonseca Júnior, que, inclusive, tem se 

feito presente na Assembleia Legislativa com um 

bom diálogo com os parlamentares. Agradeço à 

Secretaria de Planejamento, na pessoa do secretário 

Regis, porque, quando o procuramos, quando lhe 

apresentamos propostas, S. Ex.ª nos atende, discute e 

apresenta as possibilidades, dando-nos a 

oportunidade de um bom diálogo na busca de 

viabilizar as emendas. Agradeço ao governador Paulo 

Hartung, o gestor do Estado, que, certamente, 

reconhece a importância, no caso, dessa emenda para 

a Serra, que, infelizmente, é um município com altos 

índices de violência. Sabemos que combater o tráfico 

é importante, porque é nele que está a essência, a raiz 

dos grandes índices de criminalidade deste estado 

afora.  

Muito obrigado. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Depois da 

fala do Senhor Deputado Sergio Majeski, solicito a 

V. Ex.ª verificação de quorum. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados presentes em 

plenário, funcionários da Casa, aqueles que nos 

visitam nas galerias, especialmente os funcionários 

do IPAJM, e aqueles que nos assistem pela TV Ales, 

meus cumprimentos! 

Quanto às emendas, o que estava sendo dito 

em plenário, ainda temos muito que debater. 

Lembrando que tenho um projeto de lei para adequar 

essa situação ao que já acontece em âmbito nacional, 

para tornar as emendas impositivas. Temos que 

derrubar o parecer do relator, que foi o líder do 

Governo, para que esse projeto continue tramitando 

na Casa, porque assim reduziria bastante esses 

problemas de quem recebe ou deixa de receber. 

Queria falar sobre os servidores do Instituto 

de Previdência Jerônimo Monteiro, que já estiveram 

nesta Casa ontem e voltaram hoje. É bom que o 

secretário da Casa Civil esteja presente, pois, talvez, 

possa intermediar esse diálogo com o Governo.  

Todos sabem que nunca defendo privilégio e 

regalia para ninguém, mas defendo os direitos e a 

isonomia. Os funcionários do Instituto de Previdência 

Jerônimo Monteiro estão em greve não pleiteando 

aumento de salário, mas pleiteando o realinhamento 

das carreiras dos servidores, o que já foi feito com 

quase todas as categorias, só faltam as do Instituto e 

do Detran. É um direito. Se isso já aconteceu com 

todas as demais carreiras das outras instituições do 

Estado, nada mais justo que isso se faça também por 

eles. 

 É óbvio que entendemos, e eles também, que 

o Estado no momento vive uma crise, mas querem 

dialogar com o Governo. Que a Seger os receba, ou a 

Secretaria da Casa Civil, de tal forma que se encontre 

uma solução. Se isso não pode ser feito de uma vez 

só para todos os funcionários, que seja feito de forma 

escalonada, enfim, que se encontre uma solução. O 

que não pode é continuar esse impasse, inclusive com 

os servidores sendo pressionados, ameaçados de corte 

de ponto e não sei mais o quê. 

 Pedimos nesta Casa, inclusive a Mesa talvez 

possa intermediar, há vários deputados nesta Casa 

que têm uma conexão maior com o Palácio Anchieta, 

que possam intermediar essa situação, e mesmo o 

secretário da Casa Civil, que tem frequentado a 

Assembleia com bastante assiduidade. 

 Hoje recebi uma Comissão de funcionários 

do Instituto Jerônimo Monteiro, IPAJM. Também 

ocorrem problemas: O IPAJM tem uma sede própria, 

mas eles foram deslocados dela. Estão em uma sede 

alugada pelo valor de cento e cinco mil reais. A 

promessa era de fazer uma sede nova ou reformar a 

antiga, e não há nenhum indício de que isso ocorrerá. O 
Estado paga cento e cinco mil reais por mês a uma sede 

alugada, sendo que o Instituto tem a sua sede própria. 

 Essas coisas precisam ser resolvidas. Em dois 

anos fora da sua sede, já se foram mais de dois 

milhões de reais que o Estado gastou. Essas coisas 

precisam ser olhadas para se fazer jus realmente de 
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que o Estado é justo, que está tomando conta e 

cuidando de cada centavo, porque tudo isso fica 

complicado de se entender. 

 Mais uma vez, reforço a necessidade de 

conversar com esses funcionários para que eles 

passem a ter o direito ao realinhamento, previsto em 

lei desde 2012, salvo engano. Que se encontre uma 

solução, o que não pode é se negar a conversa.  

Alguma solução há de ter e eles esperam, pelo 

menos, dialogar sobre esse problema, sobre esse 

impasse que está ocorrendo.  

Pois não, Senhor Deputado Guerino Zanon. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules e Marcos 

Bruno) 

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Senhor 

Deputado Sergio Majeski, só para parabenizar, mais 

uma vez, pelo debate. O servidor público sempre tem 

que ser respeitado.  

Com relação à sede, ao aluguel, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, na realidade, o prédio em 

que estão hoje foi alugado em abril de 2014 e ficou 

durante oito meses, de abril até dezembro, sem ser 

utilizado pelo instituto. De abril de 2014 até 

dezembro de 2014 sem ser utilizado e com o valor de 

aluguel de cento e quarenta e seis mil reais. Somente 

a partir de fevereiro de 2015 que o Governo atual 

solicitou uma redução, mas, infelizmente, continua 

no mesmo lugar. V. Ex.ª está correto, já passou da 

hora de construir uma sede própria para o Instituto. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Além de estarem ali, a perícia também não está 

funcionando, embora pareça que tenha espaço nesse 

prédio. Parece que a perícia não está funcionando e 

alugaram outro espaço por cerca de onze ou quatorze 

mil reais para a perícia funcionar. É um gasto 

excessivo para o Estado e uma coisa que poderia ser 

solucionada.  

Pois não Senhor Deputado Da Vitória, deseja 

um aparte? 

 

O Sr. Da Vitória - (PDT) - Só cumprimentar 

V. Ex.ª.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Muito obrigado, Senhor Presidente! (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) -  Obrigado, Senhor Deputado Sergio 

Majeski!  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, eu vou 

conceder um aparte à Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, porque S. Ex.ª precisa fazer uma 

comunicação importante para o Estado do Espírito 

Santo, e espero que V. Ex.ª acrescente meu tempo. 
 

A Sr.ª Eliana Dadalto - (PTC) - A 

comunicação é que sábado foi o Dia do Professor. 

Então quero parabenizar os Senhores Deputados 

Marcos Bruno e Sergio Majeski, que são professores. 

Também sou professora, mas em nome do professor 

Wemerson da Silva Nogueira, professor de Ciências 

da Escola de Ensino Fundamental e Médio Antônio 

dos Santos Neves, de Boa Esperança, que foi 

premiado como o educador do ano - que bacana! -

parabenizo todos os professores do Estado do 

Espírito Santo.  

O Wemerson criou o projeto Filtrando as 

Lágrimas do Rio Doce, e ensinou alunos a criarem 

filtros, que foram distribuídos aos moradores 

ribeirinhos do rio Doce, afetado pelo rompimento da 

barragem de Mariana.  

Então, quero parabenizar todos os 

professores. Também a mãe do Senhor Deputado 

Bruno Lamas. O nosso abraço para ela também, que 

vem como candidata a vice-prefeita pelo município 

de Serra. Enfim, parabenizo todos os professores. Dia 

15 homenageamos os nossos professores. Obrigada. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Ouvimos também essa homenagem, ontem, dada ao 

professor pelo Jornal da Globo. Apenas fazendo a 

retificação, o Jornal da Globo anunciou o professor 

como sendo de Nova Venécia. Deve ser porque Nova 

Venécia possui um grande rio e o professor fez um 

trabalho sobre o rio Doce.   

O Wemerson tirou a experiência em função 

do desastre da Samarco, que é uma empresa que 

destruiu o Espírito Santo e até agora não sofreu 

nenhuma punição, não pagou nenhuma multa e não 

apresentou nenhum processo de recuperação do rio 

Doce. 

Aqui no Espírito Santo as pessoas instalam 

suas empresas, vão à imprensa dizer que oferecerão 

meia dúzia de empregos, são recebidos como heróis, 

são destacados pela sociedade como benfeitores, mas 

na verdade são assassinos. É o que é a Samarco, uma 

empresa assassina; a Vale é uma empresa assassina; a 

ArcelorMittal é uma empresa assassina. E a Vale 

começou a assassinar inclusive os seus funcionários, 

porque a vida inteira ficou um monte de gente aqui 

no Espírito Santo defendendo os empregos da Vale, 

quando se consideravam privilegiados, porque ser 

funcionário da Vale era mais importante do que ser 

funcionário de qualquer empresa do Brasil.  

Hoje os empregados da Vale são tratados 

como lixo pela empresa; não são respeitados, não são 

remunerados de acordo com o trabalho difícil e 

perigoso que exercem, e ainda em qualquer ameaça 

de crise, sempre mentirosas que a Vale mostra, os 

funcionários são os primeiros a serem descartados 

como se fosse papel higiênico usado. E essa empresa 

compromete o Espírito Santo todo, por meio da 

matança de crianças e de idosos, e comprometendo a 

população daqueles que são saudáveis. 
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Estamos vivendo um processo eleitoral em 

Vitória e esse assunto não é discutido nem por quem 

está no poder. Passaram-se quatro anos e não se tomou 

nenhuma providência contra a Vale. Teve a 

oportunidade de dizer para que veio. Porque não existe 

obra nenhuma em Vitória mais importante do que 

acabar com o pó preto. Qual a obra que Vitória precisa? 

Urbanizar praia? Fazer pista para andar de bicicleta? 

Prometer sincronização de trânsito, que não fez? 

Maquiar as viaturas da guarda municipal, para poder 

parecer por fora que estão bonitas e por dentro todas 

destruídas? O que Vitória precisa é tomar vergonha na 

cara, acabar com essa máfia que polui e mata as 

pessoas. 

 Pouca gente sabe no Espírito Santo quantas 

crianças e idosos morrem por ano em face dessa poeira 

miserável. E nenhuma providência é tomada. Porque 

todos que assumiram a prefeitura até agora são covardes 

ou são financiados pela Vale e por isso não a enfrenta. 

Para enfrentar a Vale tem que ter coragem, tem que ter 

independência, tem que ter a inocência de nunca ter 

usado dinheiro da Vale para fazer campanha e tem que 

ser uma pessoa do povo, que conhece a dificuldade do 

trabalhador e das pessoas humildes. As empregadas 

domésticas de Vitória não suportam mais o trabalho em 

função do que têm que fazer, em seu dia de trabalho, 

para limpar as casas e os apartamentos. 

A população gasta, em Vitória, principalmente 

a população de Jardim Camburi, trinta por cento a mais 

de água para limpar o pó preto. Não entendi até hoje por 

que Jardim Camburi escolheu em primeiro turno uma 

candidatura que não fez nada para acabar com a 

poluição de Vitória. O pó preto atinge o bolso da 

população. Estamos diante de uma campanha em que o 

candidato que está no poder exibe apenas uma mentira 

como se Vitória estivesse em primeiro lugar e fosse um 

mar de maravilhas, quando esta é a capital do Brasil que 

mais mata pessoas por causa do pó preto.  

 
O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - V. Ex.ª tem 

toda razão, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. É 

sobre a questão da água que se gasta, como V. Ex.ª, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, está colocando, 

para limpar o pó preto. Hoje, pela manhã, o exemplo 

estava bem claro no hotel onde fico: o banquinho da 

varanda precisava ser lavado novamente. Foi lavado 

ontem à tarde.  

Achei interessante, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, ao ver o prefeito da capital colocando na 

propaganda: Prometeu, Cumpriu! Quatro escolas em 

quatro anos! Com um orçamento de um bilhão e meio 

por ano. Vejam bem, o orçamento de Linhares de 2009 

a 2012, foi de um bilhão e setecentos. Em quatro anos, 

fizemos dezesseis escolas. Mas querer cantar de galo 

que fez quatro escolas em quatro anos e ainda colocar 

isso no programa eleitoral é querer que a população de 

Vitória não entenda o que é correto.     

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 

querer dirigir a população para a submissão permanente, 

que é ser dominada por uma companhia criminosa como 

a Vale. Aliás, a Vale defeca e anda pela população de 

Vitória. 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - V. Ex.ª me 

concede um aparte? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Concedo um aparte a V. Ex.ª. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Concordo 

com quase tudo que V. Ex.ª falou, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, quanto à poluição, pois a Vale faz 

tudo isso com o Espírito Santo, mas a culpa é do 

Governo do Estado. Não vamos jogar a culpa nas costas 

do prefeito. Ele tenta colocar Vitória em primeiro lugar, 

mas concordo com V. Ex.ª que a Vale está causando 

tudo isso. Temos é que cobrar do Governo do Estado do 

Espírito Santo, que é omisso nessa questão.  

Estou dando apoio a V. Ex.ª. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Deputado, aceitarei o apoio de V. Ex.ª, mas vou 

dizer o seguinte: Vitória é para quem tem coragem, 

Senhor Deputado. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Então, 

Vitória tem que estar em primeiro lugar.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Se tivéssemos oportunidade de estar em uma secretaria 

em Vitória, iríamos mostrar o que essa Vale não polui. 

Falta coragem e falta um homem que tenha 

determinação. Vitória está cheia de gente covarde que 

tem medo da Vale.  

 
O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Não é só 

coragem: é coragem, inteligência, competência e 

capacidade. É quem já fez ter condição de continuar 

fazendo.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 

poluição de Vitória compete a Vitória. Ela tem que 

proibir isso.  

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Quem pode 

interferir na Vale é o Governo do Espírito Santo, que 

não faz nada.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 

prefeitura também pode. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Quero 

comungar com V. Ex.ª. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Aliás, poucas pessoas conhecem de legislação 

municipal e poucas pessoas sabem o poder da 

prefeitura. A prefeitura tem o poder de desapropriar 

qualquer propriedade. Daqui a São Cristóvão há mais de 

trinta alqueires de terra de exploração de imobiliária e 

Vitória não tem terreno para nada. São trinta alqueires 
de terra.  

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - E o Estado 

não tem? O Estado não está sendo omisso? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 
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Estado tem menos possibilidade, porque o Estado só 

pode desapropriar terras de interesse estadual e a 

prefeitura de interesse municipal. No território do 

município quem manda é a prefeitura. Aliás, poderia ser 

dada essa aula para o atual prefeito para que S. Ex.ª 

saiba e pare de jogar o problema... Quando se fala de 

violência, que é do Estado, S. Ex.ª diz que foi ele, mas 

quando é a Vale, ele diz que é o Estado. A população 

precisa parar de ser enganada. Poluição é com a 

prefeitura, segurança é com o Estado. Então, se o índice 

de criminalidade baixou em Vitória, foi o Estado que 

fez baixar e não a prefeitura, como ele está dizendo. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Mas o ex-

governador Max Mauro fechou a Vale.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Poluição é ele! Basta não passar no caixa da Vale, que 

ele tem coragem. Vitória é para quem tem coragem. 

(Muito bem!)  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Não, é para quem tem capacidade de administrar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.  

Agradeço ao Senhor Deputado Padre Honório, 

que cedeu os dois minutos a que tinha direito para o 

último orador inscrito, o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, a quem passo a presidência neste momento. 

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

urgência,  do Projeto de Lei n.º 345, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a proibição da 

permanência e utilização de animais de grande porte 

dentro do perímetro urbano do Estado e dá outras 

providências.  

Concedo a palavra à Comissão de Meio 

Ambiente, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria só de pedir a V. Ex.ª, 

em conjunto com nosso Presidente, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, para convocar uma reunião do 

Colégio de Líderes para discutirmos a mesma pauta 

discutida ontem na Comissão de Finanças, junto do 

secretário da Casa Civil e o secretário de Planejamento, 

para passarmos a todos os Senhores Deputados. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em Mesa para apreciação.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - Senhor 

Presidente, o presente projeto está sob minha relatoria e 
hoje concluímos o relatório pela aprovação, de acordo 

com a Comissão de Justiça, que acatou a emenda. Por 

isso o parecer é pela aprovação do projeto, com a 

emenda. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com o 

relator.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PMDB) 

- Com o relator.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator.  

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Justiça, com a emenda.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  

Avoco o Projeto de Lei n.º 345/2015 para 

relatar. (Pausa) 

O Projeto, de autoria da Senhora Deputada 

Janete de Sá, dispõe sobre a proibição da 

permanência e utilização de animais de grande porte 

dentro de perímetros urbanos no Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências. A mesma autora 

apresentou uma emenda em que ficam suprimidos o 

parágrafo único do art. 4.º e o art. 23 do projeto de lei 

em pauta.  

Em razão do disposto no art. 1.º, os artigos 

24, 25 e 26 ficam enumerados como artigos 23, 24 e 

25, sucessivamente, mantidas suas redações iniciais.  
 

PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Comissão de Justiça já acolheu. 

Se V. Ex.ª aprovar na forma do parecer da Comissão 

está resolvido o problema.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 

Comissão de Cidadania que acolheu. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Só estou discutindo 

porque a autora está falando que é acima de cem mil 

habitantes e estamos procurando a emenda que a 

Senhora Deputada  anexou ao projeto. De qualquer 

forma, Senhor Presidente, acato conforme a Senhora 

Deputada Janete de Sá, que está garantindo a 

emenda. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
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Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com o 

relator. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação, na forma do parecer da 

Comissão de Cidadania. 

Os Senhores Deputados que aprovam o 

presente projeto, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero deixar claro que, se 

não tiver emenda por escrito, estamos votando com a 

emenda oral de que as cidades não são de cinquenta 

mil habitantes, mas a partir de cem mil habitantes é 

que pode acabar com as carroças. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A matéria foi aprovada na forma do 

parecer da Comissão de Cidadania, que segundo as 

informações da Secretaria, já absorve esse tipo de 

colocação. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Se não 

absorver, estou colocando, porque não estamos vendo 

e não sei quem sumiu com a emenda. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A matéria está aprovada. 

 À Secretaria para extração de autógrafos. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 250/2016, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigação da 

instalação de grades ou telas de contenção/proteção 

em toda extensão da ponte deputado Darcy Castello 

de Mendonça (3.ª ponte). Publicado no DPL do dia 

16/08/2016. Na Comissão de Justiça o Deputado Dr. 

Rafael Favatto se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

05/10/2016. (Prazo até o dia 17/10/2016).  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) -  Antes de convocar a 

Comissão de Justiça, registro a presença do prefeito 

eleito de Marilândia Geder Camata, do vice-prefeito 

Jô Comério e dos vereadores Paulinho da Saúde e 

Cimá Fubá. 

Hoje é o Dia do Médico e parabenizo, 

especialmente, meu filho e minha nora, que são dois 

médicos queridos e muito especiais, e os nossos 

médicos da Casa, Senhores Deputados Doutor Rafael 

Favatto e Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O filho da Senhora Deputada 

Raquel Lessa consulta pelo SUS. Fica à disposição 

para quem quiser ir. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Parabéns a todos os 

médicos. 

Convoco a Comissão de Justiça. (Pausa) 

Há quorum. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto para relatar a matéria. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN - Sem revisão do orador) - Projeto de Lei n.º 

250/2016, de autoria do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que dispõe sobre a obrigação da instalação 

de grades ou telas de contenção/proteção em toda a 

extensão da ponte deputado Darcy Castello de 

Mendonça (3.ª ponte). 

Após a análise do projeto, que está em minha 

posse durante três sessões, voto pela sua legalidade, 

constitucionalidade e boa técnica legislativa do 

projeto de autoria do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio.  

É o nosso relato, Senhora Presidente. (Muito 

bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Em discussão o parecer. 

(Pausa) 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Gostaria de incluir 

uma emenda oral ao projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto já 

relatou e V. Ex.ª poderá apresentar na próxima 

comissão. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discutir, 

declaro encerrada a discussão. 
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Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 
 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Com o 

relator. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhora Presidente, infelizmente não me 

dei conta quando V. Ex.ª disse que estava em 

discussão. 

Quero dar meu voto, declarando meu voto. 

Essa matéria, no meu conceito, é inconstitucional. O 

Poder Legislativo jamais pode modificar contratos 

celebrados entre o Estado e uma concessionária. Isso 

não é cabível dentro de um sistema democrático, 

dentro do respeito às instituições e às atribuições de 

cada uma.  

 O mérito da matéria é respeitável, a iniciativa 

do Senhor Deputado é digna de respeito, 

sensibilidade social; tudo isso temos que reconhecer. 

Mas não podemos ferir a Constituição, os poderes. 

Quem cumpre a Lei de Responsabilidade 

Fiscal é o Executivo. 

Pode o Legislativo legislar e imprimir 

despesas a quem responde diante da Lei de 

Responsabilidade Fiscal? 

Quem mantém um contrato? É o Estado com 

a concessionária. Naturalmente, esse contrato precisa 

ter equilíbrio, precisa ter segurança jurídica, precisa 

ter respeito à legislação e à Constituição Federal. 

Não é cabível isso. Vejo que a matéria já está 

bem encaminhada para ser aprovada na Comissão de 

Justiça. Mas acho que não temos que polemizar 

muito na Comissão de Justiça.  

Estou declarando meu voto contrário ao 

parecer, porque esta matéria é flagrantemente 

inconstitucional.  

 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Como vota o Senhor 

Deputado Marcelo Santos? 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com o relator. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - A Presidência vota 

contra o parecer do relator.  

 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado, 

contra dois votos na Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Comissão 

Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 O Senhor Deputado Edson Magalhães está de 

licença, foi a Brasília. 

 O vice-presidente é o Senhor Deputado 

Marcelo Santos e está com a palavra.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria 

de requerer recomposição de quorum.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Neste momento, é impossível, 

Senhor Deputado. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Estou requerendo recomposição de 

quorum no tempo regimental. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou indeferir neste momento.  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! A palavra já está com 

a Comissão de Infraestrutura, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. V. Ex.ª está tumultuando. 
 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - No tempo cabível regimental, Excelência. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O requerimento será apreciado no 

momento oportuno. 

  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PMDB) - Convoco os 

membros da Comissão de Infraestrutura, Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Almir Vieira e Amaro 

Neto.  

 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

 

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

também nesse projeto de lei, uma emenda verbal de 

fixação de frases sobre a valorização da vida para 

reflexão dos usuários da ponte. Por exemplo: Sua 

família te aguarda em casa. Ou, Sua presença, nosso 

orgulho. Então, que se possa incluir também essa 

emenda. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PMDB - Sem revisão do 

orador) - Senhores membros da Comissão de 

Infraestrutura, relato pela aprovação da matéria, 

acolhendo a emenda da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto. (Muito bem!) (Pausa) 

 Em discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados?  

  

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
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Com o relator. 
 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Infraestrutura, com a emenda 

apresentada pela Senhora Deputada Eliana Dadalto.  

 Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra à Comissão de 

Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir a V. Ex.ª 

que analise junto à assessoria da Mesa Diretora a 

possibilidade de essa matéria passar pela Comissão 

de Meio Ambiente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Solicito à Secretaria da Mesa que 

analise e me responda no prazo de sete segundos.  

A Comissão de Segurança está convocada 

para avaliar a matéria, na pessoa do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, se não me falha a memória, ou do 

vice-presidente, o Senhor Deputado Da Vitória. 

Estando S. Ex.
as

 ausentes, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! O que o Senhor 

Deputado Erick Musso fez foi uma questão de ordem, 

não foi? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não, S. Ex.ª pediu que se 

averiguasse a possibilidade de a matéria passar pela 

Comissão de Meio Ambiente e estamos consultando 

a Secretaria para respondê-lo. Mas, dada a resposta, o 

Senhor Deputado Erick Musso poderá se posicionar 

da maneira que quiser. 

Informaremos que isso só pode ser submetido 

ao Plenário porque não tem agasalho que permita que 

isso possa ir direto à Comissão de Meio Ambiente, a 

não ser que o Plenário decida que isso pode 

acontecer. 

O Senhor Deputado será informado daqui a 

pouco. 

Senhor Deputado Sandro Locutor, V. Ex.ª 

está com a palavra. 

 

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

pela ordem!  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - A 

palavra está com o Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Tudo bem. Como S. 

Ex.ª ainda não havia iniciado sua fala, pedi pela 

ordem. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SANDRO LOCUTOR - PROS) - Convoco a 

Comissão de Segurança. (Pausa) 

Há quorum. 

Avoco a matéria para relatar e relato 

conforme parecer da Comissão de Infraestrutura, 

acolhendo a emenda apresentada ao referido projeto. 

(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

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

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SANDRO LOCUTOR - PROS) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade  

pela Comissão de Segurança. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Respondendo o requerimento do 

Senhor Deputado Erick Musso, informo que o 

mesmo depende de apoiamento do Plenário. Assim 

sendo, consulto o Plenário. Caso a maioria dos 

Senhores Deputados concorde, a matéria passará pela 

Comissão de Meio Ambiente; caso contrário, 

convocaremos a Comissão de Finanças. 

Prestem atenção, Senhores Deputados, 

porque a votação não é nominal. 

Os Senhores Deputados que concordam que 

essa matéria passe pela Comissão de Meio Ambiente, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

A matéria vai para a Comissão de Meio 

Ambiente, com a votação... 

Prestem atenção. O Senhor Deputado Erick 

Musso requereu que a matéria em discussão passe 

pela Comissão de Meio Ambiente. 

Informamos que esse requerimento depende 

de apoiamento do Plenário e, por isso, estamos 

colocando-o em discussão. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Qual a justificativa 

do Senhor Deputado Erick Musso para que a matéria 

passe pela Comissão de Meio Ambiente? Atrasar o 

projeto, porque não morre ninguém em Aracruz, 
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Senhor Deputado Erick Musso? Porque não morre 

ninguém de Aracruz na ponte, pode-se adiar o 

projeto? Quero saber a justificativa. É um direito 

meu.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  V. Ex.ª tem que esperar. 

Colocaremos em votação e V. Ex.ª poderá 

encaminhar a votação. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Quero encaminhar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Espere eu concluir.  

Se os Senhores Deputados votarem a favor 

do requerimento, a matéria irá para a Comissão de 

Meio Ambiente; se votarem contra, a matéria irá 

direto para a Comissão de Finanças. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio para encaminhar a votação. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 
Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, pode 

haver pedido sem fundamento algum, Senhor 

Presidente?  

Tem que haver um fundamento, pelo menos 

mínimo, para ir para a Comissão de Meio Ambiente. 

Realmente, não morre ninguém de Aracruz na ponte. 

Ninguém vai sair de lá para morrer aqui, para 

cometer suicídio aqui. Só quero que o Senhor 

Deputado Erick Musso justifique, Senhor Presidente.  

 Vou encaminhar contra, porque isso é para 

atrasar, é manobra do Governo do Estado, do líder do 

Governo do Estado, que não tem compromisso com a 

vida das famílias que perdem seus entes queridos, 

que cometem suicídio em momento muito ruim 

naquela ponte. 

Então, Senhor Deputado Erick Musso, peço 

que V. Ex.ª reveja a sua posição, porque é uma 

maneira de atrasar este projeto. Não tem nada a ver 

com a vida, nem com o meio ambiente, não. 

 Senhor Presidente, as vidas que são ceifadas 

são de pessoas que moram na Grande Vitória. Não 

são do interior, não, Senhor Deputado Erick Musso.  

Queria que V. Ex.ª se sensibilizasse com a dor 

daquelas famílias que estão perdendo seus entes na 

ponte.  

É isso, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, líder do governo, para 

encaminhar a votação. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, o encaminhamento 

quem fará é o Senhor Deputado Erick Musso. Como 

fui citado, gostaria de usar a palavra. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) - V. Ex.ª aguardará porque darei a 

palavra para quem vai encaminhar.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Erick 

Musso, para encaminhar a votação. 

 

 O SR. ERICK MUSSO - (PMDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, todo projeto 

precisa, primeiro, de equilíbrio, cautela e serenidade. 

É isso que queria pedir aos pares e, principalmente, 

ao autor da matéria. Ninguém está votando o mérito 

do projeto ou discutindo, ainda, o mérito da matéria. 

O que estamos discutindo é uma passagem do projeto 

pela Comissão de Meio Ambiente para ver se há 

impacto ambiental ou não em uma das maiores obras 

viárias do Estado do Espírito Santo, que é a Terceira 

Ponte. O mérito da matéria será discutido a 

posteriori, em outra oportunidade, quando todos nós 

deputados discutiremos isso com o maior equilíbrio, 

tranquilidade, total serenidade, e sempre em favor 

dos capixabas e do Espírito Santo. O que estamos 

discutindo neste momento é se há possibilidade e se 

tem ou não que passar pela Comissão de Meio 

Ambiente. Ninguém nesta Casa está querendo ceifar 

vidas, dizer se isso é importante ou não para que se 

assegure a vida dos capixabas. O que estamos 

discutindo neste momento, sem querer deturpar 

informações e sem colocar informações nas cabeças 

das pessoas ou palavras nas bocas de ninguém, é 

discutir, única e exclusivamente, se passa pela 

Comissão de Meio Ambiente ou não. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) - Mais algum Senhor Deputado 

deseja fazer encaminhamento? Estamos na fase de 

encaminhamento. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Eu o fiz como autor. 

Posso fazer como líder do PDT? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª fará, agora, como líder do 

PDT, na ausência do líder. Ou V. Ex.ª é o líder? 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Sou o líder, ainda.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) -  Então V. Ex.ª poderá fazer. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quero 

deixar registrado, apesar de dizerem que a ponte é um 

ponto turístico, quero ler que a matéria: Ponte Golden 

Gate, São Francisco, é o maior ponto turístico da 

cidade de São Francisco. Terá rede de proteção para 

evitar suicídios. Só o Espírito Santo, Estado atrasado, 

prefere deixar a ponte bonita e o povo morrendo, 

porque nunca sentiu a dor que sente uma família que 
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perde um ente querido naquela ponte que, em um 

momento de desespero, pula. Se pudesse ser evitado, 

não faria isso.  

 Então, quero encaminhar como líder do PDT. 

Senhor Deputado Erick Musso, até entendo a fala de 

V. Ex.ª, mas a cada dia que este projeto fica parado e 

a ponte sem proteção é uma pessoa que morre, 

comete suicídio naquela ponte. Quem pagará essa 

conta, essa carga nas costas? É quem está atrasando, 

é o Governo do Estado que, até hoje, não se 

prontificou a resolver essa questão. 

 Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) - Logo em seguida aos 

encaminhamentos, concederemos a palavra ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes para que S. 

Ex.ª responda a citação que foi feita do seu nome.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, para encaminhar pela liderança do 

PMDB.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, gostaria 

de pedir autorização ao meu líder do PMDB porque, 

realmente, não estou entendendo qual impacto 

ambiental pode causar uma pessoa pular da Terceira 

Ponte. Discutir o que mais? Não estou entendendo. 

Em Hannover também existe um ponte já tem rede, e 

o Senhor Deputado Euclério Sampaio já acolheu 

nossa sugestão de rede em vez de tela. Ou uma coisa 

ou outra, como se coloca para trapezista, quando vai 

cair do trapézio e é amparado por uma rede. Não 

estou entendendo realmente o porquê de tanta 

preocupação, tanta celeuma. E agora uma chicana! 

Isso é uma chicana! Sinto muito, meus pares, mas é 

retardar a votação. Quem quiser votar a favor, vote; 

que quiser votar contra, vote. Mas, por favor, colocar 

a Comissão de Meio Ambiente? Vai pegar muito mal 

para a Assembleia Legislativa fazer isso. (Muito 

bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Antes de dar a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski, peço ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas que registre os estudantes de Direito 

que estão visitando nossa Casa, inclusive, apreciando 

nosso debate e como funciona o Poder Legislativo. 

 Logo em seguida, daremos a palavra ao 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Registro, 

em nome de todos os Senhores Deputados e 

Deputadas, todos os servidores da Casa, a presença 

da Faculdade Católica Salesiana de Vitória. São 

alunos do segundo período de Direito, coordenados 

pelo professor Luiz Felipe Marques Porto. 

 Cheguei a fazer este registro no início da 

sessão e, agora sim, com a presença de vocês, 

acompanhando um debate importante, que vai 

acrescentar no dia a dia de vocês e nos estudos. Deus 

abençoe! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Escola da Assembleia 

Legislativa também agradece a participação dos 

alunos e sua presença. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Que a votação seja 

nominal. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não pode, tem que ser simbólica. 

(Pausa) 

Vamos consultar a Secretaria da Mesa. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, gostaria que a Mesa tivesse sempre uma 

mesma postura em relação a esses pedidos para 

passar por comissão. 

Recentemente, quando foi votado um projeto 

de lei do governo que tirava dinheiro dos fundos para 

o governo usar como quisesse, aquele projeto deveria 

ter passado por todas as comissões, uma vez que tem 

fundo do meio ambiente, de educação, de segurança, 

etc. e a Mesa mesma negou, consultou a Secretaria e 

disse que não havia respaldo, quando havia. 

Olhando pelo Regimento, o art. 46, que fala 

das atribuições da Comissão de Meio Ambiente, não 

existe respaldo para esse projeto passar. Não 

precisava ser votado porque o Regimento não é 

ambíguo, tem claramente quais as atribuições de cada 

comissão, portanto, não deveria ser votado pelo 

Plenário. Está aqui, muito claramente, não tem 

relação nenhuma com o projeto em questão e pronto. 

É uma decisão da Secretaria da Mesa com a Mesa, 

não é para colocar uma discussão, que não chega a 

lugar nenhum, quando o próprio Regimento é claro 

sobre as atribuições das comissões. 

É aquilo que temos dito sempre: se 

obedecêssemos o Regimento e o fizéssemos valer, 

evitaríamos uma perda de tempo imensa. (Muito 

bem!) 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Sou 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e acho a 

fala do Senhor Deputado Sergio Majeski pertinente. 

Não deveria passar pela Comissão de Meio 

Ambiente. Não tem impacto ambiental. Hoje é o Dia 

do Médico, estamos aí para defender as vidas que 

estão sendo ceifadas ali. Estamos falando de uma 

doença, as pessoas ficam em depressão e vão àquela 

ponte. Em um momento de depressão, brigam com 

esposas, namorados, com a família e pulam da ponte. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado, V. Ex.ª terá 

oportunidade de fazer essa discussão no momento da 
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discussão da matéria. O que estamos discutindo é o 

requerimento feito por um deputado, e nosso 

Regimento permite que o Plenário decida com 

relação a ele. É o que estamos fazendo. 

Cada deputado que não concorda com o 

requerimento do Senhor Deputado Erick Musso, é só 

votar contra. Não podemos ter o império de a Mesa 

ceifar o direito do deputado colocar um requerimento 

em votação. 

A Mesa democrática é obrigada a submeter 

ao Plenário, que é soberano para decidir: vai para a 

Comissão de Meio Ambiente ou não. Então, se o 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente dá uma 

declaração de que o projeto não deve ir para a 

comissão dele, isso serve de argumento para o 

Plenário decidir contrário. Agora, a Mesa não pode 

fazer opção a favor de um ou de outro, a Mesa tem 

que submeter ao Plenário, que é soberano para, 

inclusive, mudar Regimento temporariamente. O que 

está omisso no Regimento, se fosse o caso, até o caso 

de omissão o Plenário pode decidir. 

Então, o requerimento que o Senhor 

Deputado Erick Musso fez está sendo encaminhado 

para votação. O Presidente da Comissão de Meio 

Ambiente diz que não deseja que o projeto vá para a 

comissão dele. É uma posição da Comissão de Meio 

Ambiente.  

 

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

Presidente, pela ordem! Também quero encaminhar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá, líder do PMN, para fazer o 

encaminhamento do requerimento. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, esta Casa precisa 

adotar o critério do Regimento em que é bem claro 

que tem que ter dois pesos e duas medidas. Estou 

lembrando isso para também, junto ao Senhor 

Deputado Rafael Favatto, dizer que, no nosso 

entendimento, essa matéria não cabe passar pela 

Comissão de Meio Ambiente. Uma matéria que 

passou nesta Casa, referente aos auditores fiscais do 

estado, que mexe com remuneração e 

necessariamente, pelo Regimento, teria que passar 

pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e 

não passou. Pelo Regimento ela teria que passar e 

não teve esse mesmo tratamento, dessa forçação de 

barra para expor o Plenário numa questão que é 

regimental. 

Então, no meu entendimento, se é regimental, 

tem que seguir a orientação da assessoria da Mesa, 

que é muito bem paga para esse fim, e que deixou 

claro que, se ouvir o Plenário, até pode mudar o que 

está no Regimento. Mas o Regimento diz que essa 

matéria não se aplica para a Comissão de Meio 

Ambiente. E isso foi feito, essa medida 

diferentemente ela foi feita numa questão que 

inclusive vai ter um questionamento jurídico em que 

o Regimento foi estuprado na questão dos auditores 

fiscais, que não passou a matéria pela Comissão de 

Cidadania e Direitos Humanos, que necessariamente 

teria que ver a matéria, teria que analisar. É 

prerrogativa da Cidadania e Direitos Humanos 

analisar todas as matérias inerentes aos servidores e 

essa Mesa manobrou no sentido de que não passasse 

a matéria.  

Estou aqui só justificando que quando 

interessa, a Mesa se posiciona de um lado e, quando 

não interessa, a Mesa se posiciona do outro. Então, 

segue o regimento que é claro e nele tem dois pesos e 

duas medidas. E para isso nós pagamos assessoria 

para orientar a Mesa nesse sentido. (Muito bem!) 

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª comete equívoco quando 

atinge a Mesa praticando a indelicadeza de não se 

comportar devidamente como parlamentar que quer a 

ordem no plenário. O que estamos fazendo aqui é 

submeter aos deputados requerimento de um 

deputado. E temos que valorizar todos em mesma 

condição. Se V. Ex.ª fez, na época, o requerimento e 

perdeu, foi o Plenário que derrotou, não foi a Mesa 

que derrotou. O que estamos evitando aqui é de a 

Mesa tomar uma posição pessoal. Estamos 

submetendo ao Plenário e é responsabilidade do 

Deputado, quando eleito, assume o compromisso 

perante o povo do estado de apreciar tudo aquilo que 

é jogado para o Plenário apreciar. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Concordo com V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Portanto, o encaminhamento do 

PMN foi feito. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Concordo com V. Ex.ª, mas não fui indelicada.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou conceder a palavra ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes para fazer referência...  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Só 

quero, já que o senhor falou e o senhor me atingiu 

dizendo que fui indelicada... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª atingiu a Mesa. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não fui 

indelicada com a Mesa. Eu elegi essa Mesa e cobro 

explicações da Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É muito fácil atingir as pessoas e 

não querer ouvir a resposta.  

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, V. 
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Ex.ª tem interesse novamente em fazer uso da 

palavra? Vai declinar? 

Essa votação não pode ser nominal porque 

tem que ser simbólica. É votação de requerimento. Só 

pode ser feita votação nominal do projeto quanto 

estiver em votação.  

Há mais algum esclarecimento que os 

deputados desejam? (Pausa) 

Vamos votar agora o requerimento do Senhor 

Deputado Erick Musso, se o projeto vai para a 

Comissão de Meio Ambiente ou não.  

Se os deputados votarem SIM, o projeto vai 

para a Comissão de Meio Ambiente; se votarem 

NÃO, a matéria vai diretamente para a Comissão de 

Finanças.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam o 

requerimento do Senhor Deputado Erick Musso, de 

passar o projeto para a Comissão de Meio Ambiente, 

mesmo contra a vontade do Presidente da Comissão 

de Meio Ambiente, permaneçam como estão; os 

Senhores Deputados que não querem que passe pela 

Comissão de Meio Ambiente levantem a mão. 

(Pausa)  
Assessoria conta aí. Há um, dois, três, quatro, 

cinco, seis, sete, oito votos, nove votos, dez... O 

requerimento não passou. 

 Convoco a Comissão de Finanças para 

avaliar a matéria. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem!  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

líder quer tumultuar, Senhor Presidente. O senhor já 

convocou a Comissão de Finanças.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Comissão de Finanças, na pessoa 

do seu Presidente. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes quer 

tumultuar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Calma aí. Vocês estão apavorados 

não sei por quê. 

A Comissão de Finanças está convocada para 

apreciar a matéria na pessoa do seu Presidente Dary 

Pagung. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! O senhor 

poderia me ceder a palavra agora, uma vez que fui 

citado pelo Deputado. Gostaria de falar.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. V. Ex.ª recusou no momento 

em que concedemos a palavra. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Não declinei, apenas pedi a V. Ex.ª que 

fosse após a votação. Se for possível, farei uso da 

palavra, se não o for... 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Logo após a apreciação da 

Comissão de Finanças, concederemos a palavra a V. 

Ex.ª. 

 

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

pela ordem! Já tinha solicitado a V. Ex.ª uma questão 

de ordem para que também pudéssemos apreciar a 

inclusão da Comissão de Cidadania e de Direitos 

Humanos para emitir o parecer sobre essa matéria, 

mas... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O requerimento de V. Ex.ª será 

colocado ao Plenário após a apreciação da Comissão 

de Finanças. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Está bem. Obrigado, 

Senhor Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

 Há quorum. 

 Gostaria de colocar que o nosso presidente, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, no dia 19 de 

setembro de 2016, encaminhou o Ofício n.º 355 para 

o governador do Estado, solicitando, por especial 

gentileza, que seja examinada pelo Governo do 

Estado a viabilidade de celebração de termo aditivo 

junto à concessionária Rodosol, objetivando a 

instalação de rede de proteção, a fim de evitar a 

continuidade de suicídios que, lamentavelmente, tem 

vitimado várias pessoas. Esse é o ofício do nosso 

presidente da Casa, e por meio dele, o Governo do 

Estado está fazendo uma análise a pedido do 

presidente, para que... 

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª terá que relatar a matéria ou 

pedir prazo regimental. V. Ex.ª não tem competência 

para retirar a matéria de pauta, porque só o autor 

pode fazê-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Deixe-me concluir, 

Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu sei. Só estou encaminhando já o 

resultado que V. Ex.ª possa querer usar e que não 

será deferido pela Mesa. V. Ex.ª só tem o artifício de 

pedir prazo, pois só o autor pode pedir a baixada de 

pauta. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Mas eu não pedirei para 

a Mesa baixar de pauta. 
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 Então, o presidente, fazendo essa 

solicitação... 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não interfere no projeto. V. Ex.ª 

está com o projeto para relatar. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, 

estou na Comissão de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pois é, para relatar o projeto ou 

não, pedindo prazo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Com o presidente 

encaminhando esse ofício para o Governo do Estado, 

pedindo celeridade para fazer essa análise, a pedido 

até do autor do projeto - o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio -, venho pedir ao autor, não à Mesa, mas ao 

autor, que baixe o projeto de pauta até que o Governo 

do Estado faça a análise administrativamente. Dessa 

forma, poderemos ter um respaldo legal para que 

realmente coloquemos fim a esta matéria que, com 

certeza, é de interesse, realmente, do estado do 

Espírito Santo, da Grande Vitória.  

Já estando em tramitação esse pedido do 

presidente da Assembleia Legislativa ao Governo do 

Estado para que analise, tenho todo o direito de pedir, 

e o faço com toda humildade, ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, como autor, a retirada de pauta até 

que o Governo do Estado faça a análise do ofício do 

presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª está me devolvendo a 

palavra? 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Não. Estou... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª tem que me devolver a 

palavra para consultar o Senhor Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Devolvo a palavra, 

então, ao Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Consulto o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio se concorda com o pedido feito 

pelo presidente da Comissão. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Acho que o Senhor Deputado Dary Pagung está 

brincando com o povo do Espírito Santo! Quantas 

pessoas mais precisam morrer para que essa matéria 

seja votada e a proteção seja colocada, Senhor 

Deputado Dary Pagung? Causa-me até espécie o 

pedido de V. Ex.ª! 

Senhor Presidente, não tenho condições! A 

cada dia que esse projeto fica nesta Casa, mais 

pessoas cometem suicídio e tiram suas vidas e 

destroem muitas famílias!  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Informo ao presidente da Comissão 

de Finanças que o autor não concordou. Assim, V. 

Ex.ª deve prosseguir na Comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, 

conforme o autor não concordou com a nossa 

solicitação, peço vista ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É regimental. V. Ex.ª está pedindo 

prazo, que será concedido de até três sessões. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 379/2015, do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que dispõe sobre a permanência de 

veterinário em local de exibição ou exposição de 

animais de pequeno ou grande porte no âmbito do 

Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 28/09/2015. Pareceres n.
os

 92/2016, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade; 40/2016, da Comissão de Cidadania; e 

16/2016, da Comissão de Saúde, ambos pela 

aprovação.  Na Comissão de Meio Ambiente, o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2016. (Prazo até o 

dia 17/10/2016)  

Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer oral 

ao projeto. 

 

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

pela ordem!  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! O Senhor 

Deputado Nunes está aqui.  

 

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

pela ordem! Solicitei à Mesa que incluísse a nossa 

Comissão na discussão desse tema e V. Ex.ª falou 

que logo depois da decisão da Comissão, o senhor o 

faria. Portanto, essa é a solicitação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Quando a matéria voltar ao 

plenário, submeteremos o requerimento de V. Ex.ª. 

 

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

Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra à Comissão de 

Meio Ambiente para oferecer parecer oral à matéria. 
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O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, público que nos prestigia na Assembleia 

e alguns estudantes de Direito que nos honram nesta 

Casa, boa tarde. Estão presentes em um dia muito 

bom, porque é um dia que um projeto muito 

importante está sendo avaliado e sua 

constitucionalidade está sendo discutida. 

Quem me ouviu, deve ter me ouvido como 

me ouviu tantas outras vezes. Divirjo das ideias, do 

posicionamento de alguns projetos, questiono a sua 

qualidade, mas tenho respeito pelo autor e por todos 

os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas.  

Essa agressividade do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio com a minha pessoa e com outros 

deputados que divergem da sua opinião é descabida 

no Poder Legislativo. A democracia é a arte de 

convivência entre os contrários. Temos que ser 

capazes de conviver com opiniões diferentes e temos 

que ser democraticamente capazes de conviver e 

respeitar aqueles que pensam diferente de nós. 

Penso e nesse projeto faço com propriedade. 

Não quero jamais viver em um estado, no qual a 

Constituição Federal não é respeitada. Nenhum 

empresário, nenhum trabalhador teria tranquilidade 

de viver em um estado onde o Poder Legislativo 

pudesse mudar contratos e mudar obras. Isso é 

flagrantemente inconstitucional, isso é desrespeitoso, 

isso faz parte de uma época em que tínhamos um 

Poder Legislativo montado para criar dificuldades e 

vender facilidades, e isso acontecia com muita 

frequência. 

Hoje, respeito a ideia do deputado. Quem é 

que não tem amor à vida? O líder do governo que não 

tem compromisso com a vida. Isso é desrespeitoso e 

não tem nada a ver comigo. Respeito a vida do 

cidadão, tenho sensibilidade social, mas não ajo por 

demagogia e não ajo por bravata.  

Se no Espírito Santo, algum dia, construir 

tela na Terceira Ponte, porque é consequência do 

projeto; se algum dia disserem assim: construíram 

tela na Terceira Ponte por obrigação de lei instituída 

pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio, renuncio 

meu mandato. O Senhor Deputado tem conhecimento 

de Direito também e sabe muito bem que nenhuma 

tela será construída por obrigação imposta por projeto 

de lei do Senhor Deputado Euclério Sampaio, do 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes e de qualquer 

deputado. Isso não é cabível, isso é inconstitucional e 

não acontecerá. 

Quer discutir? Quer insistir para suscitar o 

tema? Quer evidenciar esse problema vivido pela 

sociedade capixaba? Ok! Estamos nesta Casa para 

discutir, mas não posso aceitar esse desrespeito, 

porque tenho tranquilidade da minha posição e a 

minha posição tem fundamento. Esta matéria é, volto 

a repetir, flagrantemente inconstitucional. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Fui ofendido 

gravemente. Minha honra foi ofendida e quero ter 

direito... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Antes de continuar o debate 

particular, recomendo à Taquigrafia que retire as 

ofensas feitas pelo Senhor Deputado e, inclusive, 

retire do pronunciamento do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio a parte que diz que o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes não cuida da vida das 

pessoas, o que realmente não é direito de 

manifestação. Registre em ata. Peço para retirar. 

Peço a Comissão de Meio ambiente que se o 

seu presidente não puder assumir, que peça ao vice-

presidente que assuma. 

Estou aguardando a Secretaria-Geral. Peço a 

retificação do projeto da Senhora Deputada Janete de 

Sá.  

 

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

Presidente, pela ordem! É só para corrigir uma 

votação que foi feita há pouco. É o Projeto de Lei n.º 

345/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Projeto de Lei n.º 345/2015, o 

primeiro da pauta, se não me falha a memória, foi 

votado pela Comissão de Finanças e não na forma do 

parecer da Comissão de Defesa da Cidadania. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) -  Só para 

esclarecer, é o retorno do parágrafo único. Houve 

uma emenda modificativa oral, onde o parágrafo 

único passa de cidades acima de cinquenta mil 

habitantes para cem mil habitantes. Só estou falando 

para a Taquigrafia registrar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Convido o Senhor Deputado Dary 

Pagung para poder acolher essa retificação e refazer a 

votação dos membros. Ouviremos o Plenário e 

votaremos novamente pelo parecer da Comissão de 

Finanças. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de me 

defender. Fui ofendido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - No momento estamos trabalhando. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Na hora de relatar o projeto da Senhora 

Deputada Janete de Sá, acolhi... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª tem razão, o erro foi meu. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
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(DARY PAGUNG - PRP) - Acolhi as emendas... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 

emenda. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - A emenda mudando 

vários artigos, da própria autora, e também de forma 

oral acolhi a emenda  02,  que a Senhora Deputada 

Janete de Sá... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Perfeito. Então, V. Ex.ª poderia 

submeter novamente aos membros, porque 

precisamos desse parecer votado pela Comissão de 

Finanças.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Só colhendo, então. 

Com a retificação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - 
Favorável. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Favorável. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - 
Favorável. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Favorável. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - 
Favorável. 

  

O SR. FREITAS - (PSB) - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, foi 

aprovado à unanimidade pela Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Novamente vou submeter a esse 

mesmo assunto, que já foi votado, apenas com a 

retificação da Comissão de Finanças. 

Os Senhores Deputados que aprovam o 

projeto de lei da Senhora Deputada Janete de Sá, na 

forma do parecer retificado da Comissão de Finanças, 

com a emenda, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado à unanimidade. 

À Comissão de Justiça para redação final. 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, V. Ex.ª 

gostaria de abrir mão para continuarmos dando... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Não, gostaria de falar logo, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou conceder um minuto a V. Ex.ª. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Quero responder ao Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, aproveitando que há estudantes de Direito 

que conhecem um pouquinho. 

Senhor Presidente, quem passa na ponte é 

consumidor e o consumidor tem o direito de exigir 

segurança. Quero dizer para o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes que nunca criei dificuldade para 

vender facilidade. Não construí barragens e sumi com 

o dinheiro de barragens, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. Eu tenho história de vida. Não tenho folha 

corrida, ficha corrida.  Se quiser, começo a enumerar 

aqui. Então, V. Ex.ª me respeita que eu respeitei V. 

Ex.ª. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, V. Ex.ª vai me 

conceder um minuto também? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Respeitei V. Ex.ª e nunca ofendi V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à Taquigrafia que não 

anote.  

Suspenderemos a sessão por cinco minutos. 

Está suspensa a sessão. (Pausa) 

 

(A sessão é suspensa às 16h48min e 

reaberta às 16h50min)  

  

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - Está reaberta a sessão.  

 

 O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço verificação de quorum 

para efeito de manutenção da sessão.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - Encerrada a verificação de 

quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Cacau 

Lorenzoni, Dary Pagung, Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Freitas, Hudson 

Leal, Luiz Durão, Marcelo Santos, 
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Pastor Marcos Mansur e Theodorico 

Ferraço)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Da Vitória, 

Doutor Hércules, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Gildevan 

Fernandes, Guerino Zanon, Janete de 

Sá, Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - Há quorum para manutenção da 

sessão.  

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 379/2015, do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que dispõe sobre a permanência de 

veterinário em local de exibição ou exposição de 

animais de pequeno ou grande porte no âmbito do 

estado, e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 28/09/2015. Pareceres n.
os

 92/2016, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade; 40/2016, da Comissão de Defesa da 

Cidadania; e 16/2016, da Comissão de Saúde, ambos 

pela aprovação. Na Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente, o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na sessão ordinária do dia 05/10/2016. (Prazo 

até o dia 17/10/2016). 

Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer oral 

ao projeto. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung, Doutor 

Rafael Favatto e Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. (Pausa) 

Há quorum.  

O projeto está sob minha relatoria.  

O Projeto de Lei n.º 379/2015, do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, 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. 

Nosso relato é pela aprovação, de acordo 

com a Comissão de Constituição e Justiça. Este é o 

nosso parecer na Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

  

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Bruno 

Lamas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - Concedo a palavra à Comissão 

de Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Obrigado, Senhor 

Presidente.  

O Projeto de Lei n.º 379/2015, que dispõe 

sobre a permanência de veterinário em local de 

exibição ou exposição de animais de pequeno ou 

grande porte no âmbito do estado, e dá outras 

providências, é de autoria do Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

Nosso parecer é pela aprovação. (Muito 

bem!) (Pausa) 

Em discussão. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Com o relator. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com o 

relator. 
 

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

relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - Obrigado, Senhor Deputado 

Dary Pagung.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo orador inscrito, declaro 
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encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão; os contrários, manifestem-

se verbalmente. (Pausa) 

Matéria aprovada.  

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 24/2016, da Mesa Diretora, 

que altera o inciso II do art. 2.º da Resolução n.º 

1.805, de 23/10/1995, que dispõe sobre a forma de 

concessão e sobre o valor do vale alimentação ao 

servidor cedido de outro Poder. Publicado no DPL do 

dia 09/08/2016. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade. Na Comissão de Defesa da 

Cidadania, o Senhor Deputado Nunes se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária do dia 17/10/2016.  

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 

Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 

matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Convoco a Comissão de Cidadania 

e Direitos Humanos. (Pausa) 

Há quorum, Senhor Presidente.  

Vamos relatar esta matéria tendo em vista 

que já conversamos com alguns servidores, e também 

com a Procuradoria da Casa, e percebemos que é 

justo o pleito vindo da Mesa Diretora. Portanto, 

nosso parecer é pela aprovação deste projeto. (Muito 

bem!) (Pausa) 
Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

aprovado à unanimidade pela Comissão de 

Cidadania.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON - PMDB) - Obrigado, Senhor Deputado 

Nunes.  

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  

Peço ao Senhor Deputado Euclério Sampaio 

que relate a matéria. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

Senhores Deputados, parabenizo a Mesa nesta 

questão do tíquete-alimentação. Foi um projeto que 

nasceu na cabeça da Comissão de Segurança, do 

Senhor Deputado Da Vitória especialmente, quem 

parabenizo. É inadmissível que servidores cedidos a 

este Poder não tenham o mesmo tratamento que os 

que aqui já trabalham. Parabenizo a Mesa pelo 

projeto e agradeço ao Senhor Deputado Da Vitória, 

que tanto valorizou os policiais militares que prestam 

serviço a esta Casa de Leis.  

O parecer é pela aprovação, Senhor 

Presidente. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o 

relator. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) -  Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Muito obrigado, Senhor Deputado Dary 

Pagung.  

Convoco a Mesa Diretora. 

Convido os Senhores Deputados Padre 

Honório e Doutor Hércules para que componham a 

Mesa. A Senhora Deputada Raquel Lessa, membro 

da Mesa.  

Já temos os membros da Mesa, Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos e Raquel Lessa. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 
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DOS ANJOS - PSD - Sem revisão do orador) - 

Senhor Presidente, a matéria é de interesse e justa 

para os servidores. Acatando a reivindicação do 

próprio sindicato, Sindilegis, e dos servidores, 

resolvemos apresentar esse projeto de resolução 

pedindo o apoio dos Senhores Deputados para que a 

matéria seja aprovada e possa regulamentar e 

regularizar, de acordo com os interesses dos 

servidores. Relatamos pela aprovação da matéria. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - O relatório do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos é pela aprovação. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota a Senhora Deputada Raquel 

Lessa? 

 

A SR.ª 2.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - A Presidência acompanha o voto do relator.  

A matéria é aprovada à unanimidade pela 

Mesa Diretora.  

Em discussão a matéria, pelo Plenário. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão; os contrários queiram se 

manifestar. (Pausa) 

A matéria é aprovada à unanimidade. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificar 

o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 

do orador) - Senhor Deputado Bruno Lamas, na 

presidência, agradeço à Mesa Diretora a 

manifestação. Principalmente a iniciativa de 

submeter esse projeto à apreciação desta Casa de 

Leis, que resulta na correção de uma falha que o 

Poder Legislativo Estadual tinha perante as outras 

instituições - Poder Judiciário e também o Ministério 

Público - que recebia nossos militares da ativa e não 

atribuía o Vale-Alimentação na mesma condição dos 

outros poderes. Portanto, torna-se sanado, com 

condições da administração, da Mesa Diretora e da 

Presidência, poder atribuir agora á instituição que 

eles prestam serviço. Com essa correção, torna-se 

legal e totalmente viável. 

Cumprimento o tenente-coronel Pimenta, que 

está nos acompanhando, e em nome também do 

Ramalho, do Roberto Caetano e de todos os demais 

servidores da Polícia Militar nesta Casa, à qual 

agradecemos todo trabalho, a proteção que dão a este 

Poder, e a dedicação. Nada mais do que fazermos o 

nosso dever, fazermos justiça, dando a eles as 

mesmas condições que também os outros poderes 

dão. Obrigado a todos os parlamentares que votaram 

favoráveis e compreenderam ter essa oportunidade, 

sendo proferida pelo voto de cada um de V. Ex.
as

. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Parabéns, Senhor Deputado Da Vitória. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 221/2015, do Senhor Deputado 

Marcos Bruno, que proíbe o abandono de animais 

domésticos ou domesticados em logradouros públicos 

ou áreas particulares e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 02/06/2015. Pareceres n.º 

132/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade e 104/2016, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Na 

Comissão de Meio Ambiente o Deputado Doutor 

Rafael Favatto se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

05/10/2016. (Prazo até o dia 17/10/2016). 

Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer oral 

ao projeto. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a V. 

Ex.ª a recomposição de quorum para manutenção da 

sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  
 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Encerrada a verificação de quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Dary 

Pagung, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Guerino Zanon, Janete de Sá, 

Marcos Bruno, Nunes, Raquel Lessa 

e Sandro Locutor) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Euclério Sampaio, 

Gildevan Fernandes, Padre Honório e 

Sergio Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Registraram presença oito Senhores 
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Deputados.  

 É entregue à Mesa a programação para a 

comemoração da Semana do Servidor, de 19 a 21 

de outubro. Parabéns a todos que participam e à 

organização do evento! 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 
- Senhor Presidente, pela ordem! Antes de encerrar 

a sessão, peço a V. Ex.ª para registrar que hoje é o 

Dia do Médico. Queria dar um abraço nos 

Senhores Deputados Doutor Rafael Favatto e 

Hudson Leal. 

 Aproveito para dizer que chegamos 

atrasado à sessão hoje. Coisa rara! Tinha gente 

perguntando se eu tinha infartado, se eu tinha sido 

atropelado ou alguma coisa assim. Mas estava no 

Conselho Regional de Medicina, num evento com 

o Ministério Público, com Secretaria de Saúde, 

com Conselho Estadual de Saúde e com a OAB, 

discutindo as questões da saúde, que vai muito mal 

no Estado; vai mal no Brasil, e no Estado vai muito 

mal.  

Nesse encontro fizemos uma sugestão. Já é 

um pedido antigo da senhora Marizilda dos Santos 

Vairo, presidente da Acacci. Todos sabem que o 

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória está 

realmente um caos. Estamos pedindo a 

possibilidade de, onde o Hospital Jesus Menino 

funcionou por muito tempo, do lado direito, 

quando você sobe a rampa da ladeira Mary 

Ubirajara, um hospital desativado, a Acacci está 

pedindo para ver se transfere a parte administrativa 

do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória para 

o local onde era o Hospital Jesus Menino para que 

possa ampliar a enfermaria.  

 Hoje vimos lá um absurdo: um consultório, 

dois médicos atendendo dois pacientes ao mesmo 

tempo. Isso é desumano! Não podemos concordar 

com isso.  

 Sei do esforço do governador Paulo 

Hartung, da sua assessoria, do secretário Ricardo 

de Oliveira e de toda assessoria. Mas não podemos 

assistir a uma pediatra chorando ao lado de uma 

mãe enquanto a criança estava sendo atendida em 

condições precárias.  

 Hoje quero deixar esse registro pelo Dia do 

Médico. Não temos muito para comemorar, a não 

ser a sessão solene de ontem, que fizemos aqui, em 

que homenageamos alguns colegas, especialmente 

o doutor Michel Assbu, porque era o aniversariante 

de ontem e falou em nome de todos os 

homenageados.  

 Hoje nosso registro é este: de muita 

preocupação e de muita tristeza pelo que nossa 

população vem passando.  

 Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Muito obrigado, Senhor 

Deputado Doutor Hércules. Abracei V. Ex.ª e o 

parabenizei; assim procedi com os Senhores 

Deputados Hudson Leal e Doutor Rafael Favatto. 

Disse: Obrigado por todas as vidas que já foram 

salvas por suas mãos e todas as vidas que foram 

trazidas ao mundo. 

 Aqui existe um exemplo de uma vida que 

foi trazida ao mundo pelas mãos do Senhor 

Deputado Doutor Hércules: o jovem Henrique 

Oliveira Barros. 

 Muito obrigado! Parabéns a todos os 

médicos deste Brasil e deste mundo afora! 

 Não havendo quorum para manutenção da 

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

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 

19 de outubro de 2016, para a qual designo  

  

 EXPEDIENTE:  
 O que ocorrer.  

   

 ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 

250/2016 e 221/2015; discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Resolução n.º 18/2016; 

discussão única, em regime de urgência, dos 

Projetos de Lei n.os 305/2016 e 100/2016; votação 

adiada, com discussão encerrada em 2.º turno, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 03/2016; 

votação adiada, com discussão encerrada em 1.º 

turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

17/2015; discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, das Propostas de Emenda 

Constitucional n.os 01/2016 e 11/2015; votação 

adiada, com discussão única encerrada, dos 

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

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

420/2015; votação adiada, com discussão única 

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

votação adiada, com discussão prévia encerrada, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 22/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 

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

adiada, com discussão prévia encerrada, dos 

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

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

discussão especial, em 2.ª sessão, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 09/2016; e discussão 

especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

294/2016. 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

oito minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Edson Magalhães, Gilsinho Lopes e 

Luzia Toledo. 
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Horário: 9h 
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Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 
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BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 
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NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 
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ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 
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