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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54/2017 

 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 de 

dezembro de 2010, transformando o 

cargo de Supervisor de Gabinete da 

Subdireção Geral da Secretaria no 

cargo de Supervisor do PROCON 

Assembleia e criando 10 (dez) vagas 

de estágio de complementação 

educacional e 01 (um) cargo de 

Assessor Sênior da Secretaria para 

atendimento às demandas do 

PROCON Assembleia. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica transformado na estrutura organizacional 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - Ales - o cargo de provimento em comissão de 

Supervisor de Gabinete da Subdireção Geral da 

Secretaria no cargo de provimento em comissão de 

Supervisor do PROCON Assembleia. 

 

§ 1º A área de atuação do cargo de Supervisor do 

PROCON Assembleia é a Supervisão do PROCON 

Assembleia. 

 

§ 2º A Supervisão do PROCON Assembleia fica 

subordinada hierarquicamente à Presidência da Ales. 

 

§ 3º A Supervisão do PROCON Assembleia passa a 

integrar o organograma constante do Anexo I da 

Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010, 

conforme a nova estrutura prevista em seu art. 7º, na 

forma do art. 4º desta Resolução. 

 

§ 4º A Supervisão de Gabinete da Subdireção Geral 

da Secretaria fica suprimida do organograma 

constante do Anexo I da Resolução nº 2.890, de 

2010. 

 

§ 5º O item 48 do Anexo IV da Resolução nº 2.890, 

de 2010 passará a vigorar com a redação estabelecida 

na forma do Anexo Único desta Resolução, para fins 

de adequação à transformação a qual se refere ao 

caput,  

§ 6º As atribuições do cargo de Supervisor do 

PROCON Assembleia são as descritas no item 53 do 

Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, com 

redação dada por esta Resolução. 

 

§ 7º A transformação operada nos termos deste artigo 

não implica alteração do padrão remuneratório do 

cargo nem em qualquer tipo de acréscimo de despesa. 

 

Art. 2º Ficam criadas 10 (dez) vagas de estágio de 

complementação educacional na Secretaria da Ales, a 

serem ocupadas por estudantes do curso superior de 

Direito, para serem exercidas junto ao PROCON 

Assembleia. 

 

Art. 3º Fica criado e incluído na estrutura 

organizacional da Ales 01 (um) cargo de provimento 

em comissão de Assessor Sênior da Secretaria. 

 

§ 1º O Anexo IV-A da Resolução nº 2.890, de 2010, 

passa a vigorar acrescido de 01 (um) cargo de 

Assessor Sênior da Secretaria na Supervisão do 

PROCON Assembleia. 
 

§ 2º A qualificação exigida para o cargo de Assessor 

Sênior da Secretaria, criado e incluído na Supervisão 

do PROCON Assembleia é a de Curso Superior 

concluído. 
 

Art. 4º A Resolução nº 2.890, de 2010, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 7º (...) 

(...) 

VI - (...) 

a-c) na Presidência: 

Supervisão do PROCON Assembleia; 

(...) 

Art. 108. Enquanto não regulamentado 

por Ato da Mesa Diretora, ficam 

mantidas as 116 (cento e dezesseis) 

vagas de estágios de complementação 

educacional, observadas as normas 

previstas na Lei Federal nº 11.788, de 

25.9.2008. 

(...) 

Anexo V 

(...) 

53. SUPERVISOR DO PROCON 

ASSEMBLEIA - SPROCON 

53.1. Área de atuação: Supervisão do 

PROCON Assembleia. 

53.2. Escolaridade: Curso superior 

completo 

53.3. Qualificação: Bacharel em Direito 

53.4. Atribuições: gerir as atividades 

relativas às funções do PROCON 

Assembleia, notadamente as atividades 

administrativas necessárias ao 

funcionamento do setor e ao exercício 

de suas competências, nos termos de 

Resolução específica. 
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(...).” (NR) 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Art. 6º Fica revogado o item 4 da alínea k do inciso 

VI do artigo 7º da Resolução nº 2.890, de 23 de 

dezembro de 2010. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 

outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1º Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Altera, no nível de Supervisão, o Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 2010, na forma do § 5º do art. 1º desta 

Resolução. 

 

NÍVEL DE SUPERVISÃO 

ITEM CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO CÓD. QUALIFICAÇÃO QUANT. SUBORD. 

(...) 

48 

Supervisor 

do 

PROCON 

Assembleia 

Supervisão do PROCON 

Assembleia 
SPROCON Bacharel em Direito 01 Presidência 

(...) 

 
IMPACTO FINANCEIRO 

 
Impacto mensal total R$ 15.209,57 

Impacto total para 2017 (Novembro e Dezembro) R$ 33.498,02 

Impacto total para 2018 R$ 190.759,63 

Impacto total para 2019  R$ 190.759,63 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Nos termos da vigente Resolução nº 2.555, de 28 de 

maio de 2008, há vigente norma que cria e 

regulamenta o PROCON da Assembleia, Legislativa 

do Estado do Espírito Santo (PROCON Assembleia), 

em conformidade com o Regimento Interno e dos 

artigos  4°, II, ”a”; 5°, I; e 6°, VII da Lei Federal n° 

8.078, de 11.9.1990 - Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

Criado com o intuito de oferecer a população 

atendimento especializado na proteção do direito do 

consumidor, garantindo-lhes a defesa de seus 

direitos, bem como de aproximar o cidadão espírito-

santense da Casa de Leis, o PROCON Assembleia 

fora concebido com o objetivo de “(...) harmonizar os 

interesses dos participantes das relações de consumo, 

contornando os conflitos entre os consumidores e 

fornecedores”. 

 

Para tanto, o PROCON Assembleia propõe-se a dar 

atendimento e orientação permanente ao consumidor 

sobre seus direitos e garantias, recebendo e avaliando 

consultas, denúncias, processando 

administrativamente, nos termos de regulamento, as 

reclamações e denúncias consideradas procedentes. É 

papel do PROCON Assembleia, ainda, conscientizar 

o consumidor para o exercício de seus direitos. 

 
Ocorre que, em que pese a existência de previsão 

normativa para criação e funcionamento do 

PROCON Assembleia, até a presente data, 

quase dez anos depois da idealização, o 

PROCON Assembleia não foi implementado de 

fato. 

 
Assim, é de grande importância a consecução 

dos atos necessários para, de fato, fazer com que 

o PROCON Assembleia inicie seus trabalhos e a 

prestação de tão valoroso serviço à população. 

 
Isto posto, já disponibilizado espaço físico e 

mobiliário necessários, é imperioso, agora, que o 

PROCON Assembleia disponibilize de material 

humano para que possa, de fato, funcionar. 

Nesse sentido, o presente Projeto de Resolução prevê 

a criação de vagas para estagiários, a transformação 

(sem impacto) de um cargo de supervisor e a criação 

de um cargo de assessor sênior, para viabilizar a 

operacionalização e bom funcionamento do 

PROCON Assembleia. 
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Como se vê, na equação entre o impacto financeiro e 

o benefício gerado à população, o interesse público 

de colocar em funcionamento o PROCON 

Assembleia é nítido, razão pela qual requer aos 

Ilustres Pares a devida análise e aprovação do 

presente. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EUCLERIO SAMPAIO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 83/2017 

 

“Concede título de Cidadão Espírito 

Santense a Sra. DOLORES DE 

OLIVEIRA SOUZA.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão Espírito-

Santense a Sra. Dolores de Oliveira Souza. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala 

das Sessões, em 30 de outubro de 2017. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 

 A Sra. Dolores de Oliveira Souza, nascida em 06 de 

novembro de 1960 na cidade de Governador 

Valadares no Estado de Minas Gerais, casada com o 

Sr. Sebastião Benedito Pereira de Souza com quem 

tem dois filhos, Lucas de Oliveira de Souza e Izabela 

de Oliveira de Souza. Em Minas Gerais era pastora 

da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de 

Ibirité, onde também foi vereadora por um mandato 

(1989/1992) e em 2004 foi a candidata mais votada 

da região para o legislativo municipal e ocupou o 

cargo de vice-prefeita do município de Ibirité entre os 

anos de 2013 e 2016. 

 

Começou sua história no Espírito Santo na cidade de 

Vila Velha, onde reside nos dias atuais, como pastora 

da Igreja do Evangelho Quadrangular, e com 

sabedoria ocupou cargos importantes dentro da 

instituição religiosa, como a função de 

Superintendente Regional em Vitória/ES e 

Administradora do Conselho Estadual do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A Pastora Dolores, como é conhecida nas regiões 

onde atua, sempre trabalhou com afinco para 

apascentar a igreja e transformar a vida dos cidadãos 

que buscam apoio na religião para resolver seus 

conflitos pessoais. Os benefícios sociais das suas 

atividades são imensos, uma vez que, foi mentora de 

inúmeras ações de apoio às famílias, uso de drogas, 

consumo indiscriminado de álcool e outros 

problemas que atormentam milhares de capixabas, 

em especial, realizou palestras e outros movimentos 

sociais em prol da valorização da vida e prevenção ao 

suicídio. 

 

Em concedendo este título a Sra. Dolores de Oliveira 

Souza, estaremos reconhecendo e retificando o valor 

já demonstrado pela homenageada. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALMIR VIEIRA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 84/2017 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santens a Senhora LÍVIA 

CERQUEIRA DE SOUZA VIANA 

VASCONCELOS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido à Senhora Lívia Cerqueira de 

Souza Viana Vasconcelos o Título de Cidadã 

Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 30 de outubro de 

2017. 

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Prezados,  

Solicitamos a indicação da Sra LÍVIA CERQUEIRA 

DE SOUZA VIANA VASCONCELOS, nascida em 

Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. 

Nascida em 21 de Janeiro de 1986, na cidade de 

Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. Filha de 

José Waine Viana e Maryluce Cerqueira de Souza 

Viana, mudou-se para o Espírito Santo, em 1987, 

com apenas 01 ano de idade, juntamente com sua 

família, pois o seu genitor prestava serviço junto a 

Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST.  

 

Casou-se em 2010, com o engenheiro eletricista 

Douglas Figueiredo Vasconcelos. Formada em 
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Direito, desde 2010, pela Faculdade Brasileira - 

UNIVIX, atuou como advogada até o ano de 2012, 

quando então assumiu o cargo de Assessora Jurídica 

no Ministério Público Estadual (MP/ES), função esta 

que ocupa até a presente data, e que é conciliada 

também com a carreira de Professora Universitária, 

recebendo inclusive a menção honrosa de “Professora 

Destaque” da Faculdade MULTIVIX - Unidade 

Cariacica, no presente ano.  

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE D DEPUTADO ESTADUAL ALMIR VIEIRA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 85/2017 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense Senhora 

ISABELLA VIEIRA BOTELHO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido à Senhora Isabella Vieira 

Botelho o Título de Cidadã Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 30 de outubro de 

2017. 

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Prezados,  

Solicitamos a indicação da Sra ISABELLA VIEIRA 

BOTELHO, nascida em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 

 

Nascida em Belo Horizonte, aos dias 26 de abril de 

1985, ISABELLA VIEIRA BOTELHO é filha de 

Heloisa Maria Vieira Botelho e Ivan Mauad Botelho, 

é divorciada e reside no Espírito Santo desde 2011. 

 

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (2007). Mestre em Direito 

do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (2011). Professora da Universidade 

Vila Velha (U.V.V) e das Faculdades Integradas 

Espírito-Santenses (FAESA). 

 

Advogada e professora no Espírito Santo, merece 

receber o título de cidadã espírito-santense pelos 

serviços prestados à comunidade acadêmica do 

Estado do Espírito Santo, em artigos e livros 

publicados na área de Direito, tanto como seu 

envolvimento em projetos sociais de orientação 

jurídica à população carente.  

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 384/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

167/2017, que “Institui a Política Estadual de 

Incentivo e Fomento às Feiras de Alimentos 

Orgânicos no âmbito do Estado do Espírito Santo”, 

de autoria do Deputado Marcos Bruno, aprovado 

nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 

236/2016, para cumprimento das formalidades 

constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“Da inconstitucionalidade formal - 

Reserva de iniciativa. Invasão da 

competência privativa do Chefe do 

Poder Executivo Estadual para 

legislar sobre matéria 

administrativa. Embora sejam nobres 

os objetivos da proposta em análise, 

qual seja, de criar mecanismos que 

valorizem e incentivem a sociedade a 

obterem hábitos saudáveis através da 

ingestão de alimentos orgânicos e 

livre de agrotóxicos, evitando o 

aparecimento de doenças, o presente 

autógrafo de lei incorreu em 

inconstitucionalidade formal, 

evidenciada pela inobservância do 

procedimento exigido pelos artigos 

61, §1º, inciso II, alínea “e”  e 84, 

incisos II e VI, alínea “a” , da 

Constituição Federal e artigo 63, 

parágrafo único, incisos III e VI , da 

Constituição Estadual. 

 

É possível notar que os artigos 

interferem no funcionamento e na 
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organização da Administração 

Pública, invadindo, assim, 

competência atribuída ao 

Governador do Estado, a quem cabe 

a direção superior da Administração, 

bem como dar início ao processo 

legislativo de leis que estabelecem 

obrigações a órgãos públicos. 
 

Ou seja, ainda que implicitamente, os 

dispositivos do Autógrafo em tela 

invadem claramente a competência 

outorgada pelo art. 84, II, VI, “a” da 

Constituição Federal ao Chefe do 

Poder Executivo, uma vez que ao 

fixar ações a fim de viabilizar a 

política pretendida acaba por 

implicar no estabelecimento de 

diretrizes para organização estatal, 

mais especificamente criando 

obrigações a Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - SEAG.  
 

No que concerne especificamente à 

criação de programas, campanhas e 

políticas públicas, como é o caso do 

presente autógrafo, o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou no 

sentido de que essas normas são 

inconstitucionais, por afrontarem o 

artigo 61, §1º, II, alínea “e”, da 

Constituição Federal (ADI-MC 

2799/RS. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Julgado em 

01/04/2004. Publicado em 

21/05/2004 // ADI-MC 1144/RS. 

Tribunal Pleno. Relator Ministro 

Francisco Rezek. Julgado em 

23/02/1995. Publicado em 

04/05/2001 // ADI 3178/AP. Tribunal 

Pleno. Relator Ministro Gilmar 

Mendes. Julgado em 27/09/2006. 

Publicado em 02/03/2007 // ADI 

31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Joaquim Barbosa. Julgado 

em 17/05/2007. Publicado em 

14/06/2007). 
 

O autógrafo em análise invade a 

competência do Poder Executivo, 

pois pretende instituir política 

estadual e promover ações com 

vistas a incentivar às feiras de 

alimentos orgânicos no Estado do 

Espírito Santo, incorrendo assim em 

vício de inconstitucionalidade 

conforme já evidenciado. Consoantes 

às considerações aqui expendidas, 

conclui-se que o inteiro teor do 

Autógrafo de Lei nº 167/2017 deve 

ser objeto de veto.” 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade formal por 

ofensa ao disposto nos artigos 61, §1º, inciso II, 

alínea “e” e 84, incisos II e VI, alínea “a”, da 

Constituição Federal e artigo 63, parágrafo único, 

incisos III e VI , da Constituição Estadual, razão pela 

qual se impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 

167/2017, referente ao Projeto de Lei nº 236/2016. 

 

Vitória, 27 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5094 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

DENICE ANNA COVRE SUSSAI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Denice Anna Covre Sussai. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5095 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

DELURDES RIOS ZAMPROGNO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Delurdes Rios Zamprogno. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5096 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

ONORINA PERIM. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Onorina Perim. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5097 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

VALDIR ALVES FERNANDES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Valdir Alves Fernandes. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5098 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

MARIA DE FÁTIMA ZAMPIROLLI DE SOUZA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Maria de Fátima Zampirolli de Souza. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5099 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

CARLOS ANDRÉ COVRE 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Carlos André Covre. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5100 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

MANOEL LÚCIO FERNANDES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Manoel Lúcio Fernandes. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5101 
 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

ALCENIR JOSÉ DEMO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Alcenir José Demo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5102 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

KÁTIA RODRIGUES BORSOI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Kátia Rodrigues Borsoi. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 5103 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

GERSOM ABARCA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
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Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Gersom Abarca. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5104 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

SÔNIA FERREIRA ALVES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Sônia Ferreira Alves. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5105 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

DILMA MARIA RAMOS ZUCOLOTTO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Dilma Maria Ramos Zucolotto. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5106 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

MARIA DA PENHA FIRMIANO NASCIMENTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Maria da Penha Firmiano Nascimento. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5107 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

SHEILA RAFAELY SILVA DE OLIVEIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 
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e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Sheila Rafaely Silva de Oliveira. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5108 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

DALVA SANCHES VIEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Dalva Sanches Vieira. 

 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5109 

 
Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

ERIKA GOMES SILVA CUNHA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Erika Gomes Silva Cunha. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5110 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

SÔNIA DA SILVA AMÃNCIO DO RESÁRIO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Sônia da Silva Amãncio do Resário. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5111 

 
Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

EVANIA DE MUNER DA SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 
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e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Evania de Muner da Silva. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5112 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

EDILENE CORRÊA BATTISTI SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Edilene Corrêa Battisti Santos. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5113 

 
Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

IVANICE DO CARMO SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Ivanice do Carmo Santos. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5114 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

RUBILÉA OAKES VASCONCELLOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Rubiléa Oakes Vasconcellos. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5115 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

MÁRCIA DE BESAS DOS SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 
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e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Márcia de Besas dos Santos. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5116 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

EVA REGINA DIOGO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Eva Regina Diogo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5117 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

SAVERIO PAOLILLO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Saverio Paolillo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5118 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

CELÉSIO PIONTKOVSKY. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Celésio Piontkovsky. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5119 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUZA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 
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e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Maria da Conceição Santos de Souza. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5120 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

NAZARENA DEVENS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Nazarena Devens. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5121 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

DOMINGOS SALVADOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Domingos Salvador. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5122 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

SIRLEI FÁVERO COSTA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 

e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Sirlei Fávero Costa. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5123 

 

Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” a 

VALDEMIR GUSSON. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, e pela Resolução 2.044, de 13.6.2002 
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e acrescentada da Resolução 2.397, de 27.9.2007, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito “Mário 

Gurgel” a Valdemir Gusson. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.125 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

MARCELO PIMENTEL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Comendador”, a Marcelo 

Pimentel, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma 

do respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.126 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

DOLORES DE OLIVEIRA SOUZA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Comendador”, a Dolores de 

Oliveira Souza, concedendo-lhe as insígnias e o 

Diploma do respectivo Grau. 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.127 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

JAIME FERREIRA ABREU. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Comendador”, a Jaime 

Ferreira Abreu, concedendo-lhe as insígnias e o 

Diploma do respectivo Grau. 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 1900 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

resolve: 

 

CONCEDER LICENÇA à Deputada 

LUZIA TOLEDO, para tratamento de saúde, por 

15 (quinze) dias, a partir de 30/10/2017, na forma 

do Art. 305, inciso II do Regimento Interno. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1901 
 

 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, JACSON TIOLA DA SILVA, do 

cargo em comissão de Coordenador Especial de 

WEB, código CEWEB, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1902 

 

 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, JONAS HONORATO, do cargo 

em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1903 

 

 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, LUCIO MAURO PAULO DA 

SILVA, do cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1904 

 

 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, ALEXANDRE ROBERTO GUIMARÃES 

DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1905 
 

 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, GLAUCO GROSSI DE ASSIS, para exercer 

o cargo em comissão de Coordenação Especial de 

WEB, código CEWEB, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1906 

 

 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, JONAS HONORATO, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: DANIELLE 

FERNANDES 

MONTIBELLER 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 31.10.2017 a 30.10.2018 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

30 de outubro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: OTÁVIO CALIARI 

LIMA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 1º.11.2017 a 28.02.2018 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de novembro de 2017. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
Fica rescindido, a partir de 1º/11/2017, de acordo 

com a cláusula primeira, do Termo de Compromisso 

de Estágio de Complementação Educacional, firmado 

entre a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo e a estagiária da Escola Superior de Ciências 

da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - 

EMESCAM, THABATA SILVA COSTA. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

1º de novembro de 2017. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 01.11.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 CPI DA GRILAGEM Reunião Ordinária 

03h00 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião Ordinária 

05h15 COMISSÃO POLITICA 

SOBRE DROGAS 

Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar um azeite produzido com abacate. O 

produto pode ser alternativa para olivicultores em período de entressafra. O 

baixo custo é uma das vantagens, e a abundância de abacate nas regiões 

garante a possibilidade de colheita do fruto durante o ano inteiro. 

08h00 STJ: STJ CIDADÃO O programa dessa semana relata sobre como as politicas publicas  lidam 

com os problemas de drogas no Brasil. 

08h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

09h00 TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO 

ESTADUAL(V) 

Sessão Ordinária 

12h00 COM A PALAVRA O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

presidência e o modelo de gestão implantado na Assembleia; fala sobre os 

cortes e as ferramentas adotadas para modernizar a Casa, como a 

digitalização de processos internos e a criação de um comitê permanente 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Mônica Bermudes Medina Pretti apresenta as ações 

do Ministério Público Estadual, para assegurar direitos e auxílios aos 

capixabas atingidos, cobrando e fiscalizando ações das empresas 

envolvidas na tragédia da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em 

Mariana (MG). 

13h00  DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 

capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica 

do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro 

escrito pelo jornalista José Antônio Martinuzzo 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA O programa recebe os professores da Universidade Católica de Brasília 

Marcus Cerqueira e Samuel Dias que falam sobre tecnologia e higiene dos 

alimentos, em especial, a carne bovina 

14h00 # CONFIRMA O programa Confirma dessa semana fala sobre democracia. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

15h00 COPBEM PINHEIROS E 20 

ANOS DA REDE AICA(V) 

Sessão Ordinária 

18h00 COM A PALAVRA O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

presidência e o modelo de gestão implantado na Assembleia; fala sobre os 

cortes e as ferramentas adotadas para modernizar a Casa, como a 

digitalização de processos internos e a criação de um comitê permanente 

18h30  DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 
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capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica 

do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro 

escrito pelo jornalista José Antônio Martinuzzo 

19h00 COMISSÃO DE TURISMO  Audiência Pública 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela no 

cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um trabalho autoral 

que envolve MPB e POP. 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos Do Legislativo Estadual 

 

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

 

 

• QUINTA-FEIRA - 02.11.17 • 

 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 COMISSAÕ DE SAÚDE Reunião Ordinária 

02h50 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

04h15 DIA DO AUDITOR FISCAL Sessão Solene 

06h00 COMISSAÕ DE MEIO 

AMBIENTE 

Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana apresenta a experiência de sucesso 

do produtor Vilmar de Almeida, do Sítio Araúna (Planaltina/DF), que 

optou pelo sistema agroecológico em sua propriedade e hoje é considerado 

referência para outros agricultores interessados em deixar o modelo 

convencional de cultivo. 

08h00 STJ NOTÍCIAS Homem que mantinha relacionamento com menina de 12 anos foi 

condenado por estupro de vulnerável. Veja também a reportagem  especial 

sobre a Lei das filas. 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

09h00 COMISSÃO ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião Ordinária 

10h05 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião Ordinária 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 

reportagem apresenta as principais formas de poluição e as consequências 

sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos recursos hídricos. 

12h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça do Ministério Público, em Nova 

Venécia, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos fala sobre a 

corrupção e que é preciso criar consciência do mal que representa os atos 

ilícitos, tanto nos poderes públicos e privados como no cotidiano da 

sociedade brasileira. 

13h00 DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

tradução e publicação de clássicos ingleses e romances de época, uma febre 

no mercado literário atual. A editora também relança obras consagradas na 

literatura nacional e internacional e convida o leitor para fazer uma viagem 

no tempo. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA Internet Inclusiva Na América Latina 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Trabalhos Do Tribunal De Contas Do Es 

18h00 COM A PALAVRA O deputado José Esmeraldo, do PMDB, é o entrevistado do programa 
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 "Com a Palavra". O engenheiro aposentado da Prefeitura de Vitória fala 

sobre sua atuação parlamentar por todo o Estado. 

18h30 DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

tradução e publicação de clássicos ingleses e romances de época, uma febre 

no mercado literário atual. A editora também relança obras consagradas na 

literatura nacional e internacional e convida o leitor para fazer uma viagem 

no tempo. 

19h00 SOLENE DIA DO 

VEREADOR 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

22h45 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça do Ministério Público, em Nova 

Venécia, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos fala sobre a 

corrupção e que é preciso criar consciência do mal que representa os atos 

ilícitos, tanto nos poderes públicos e privados como no cotidiano da 

sociedade brasileira. 

23h15 DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

tradução e publicação de clássicos ingleses e romances de época, uma febre 

no mercado literário atual. A editora também relança obras consagradas na 

literatura nacional e internacional e convida o leitor para fazer uma viagem 

no tempo. 

23h45 COM A PALAVRA O deputado José Esmeraldo, do PMDB, é o entrevistado do programa 

 "Com a Palavra". O engenheiro aposentado da Prefeitura de Vitória fala 

sobre sua atuação parlamentar por todo o Estado. 

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

 

 

• SEXTA-FEIRA - 03.11.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana apresenta a experiência de sucesso 

do produtor Vilmar de Almeida, do Sítio Araúna (Planaltina/DF), que 

optou pelo sistema agroecológico em sua propriedade e hoje é considerado 

referência para outros agricultores interessados em deixar o modelo 

convencional de cultivo. 

01h45 COMISSÃO ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião Ordinária 

02h50 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião Ordinária 

03h35 SOLENE DIA DO 

VEREADOR 

Sessão Solene 

04h40 COMISSÃO POLÍTICA 

SOBRE DROGAS 

Reunião Ordinária 

06h05 COMISSÃO DE TURISMO Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar sistemas de cultivo de plantas de 

cobertura para o plantio direto do algodoeiro. As plantas de cobertura 

trazem vários benefícios para o solo, entre eles o aumento de matéria 

orgânica, a proteção contra a erosão e o melhor aproveitamento da água. 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana relata sobre como as politicas publicas  lidam 

com os problemas de drogas no Brasil. 

08h45 EM DISCUSSÃO Resumo dos principais debates da semana no Legislativo 

09h00 COMISSÃO DE 

CIDADANIA 

Reunião Ordinária 

10h05 CPI MÁFIA DOS Reunião Ordinária 
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GUINCHOS 

10h55 COMISSÃO DE 

SEGURANÇA 

Reunião Ordinária 

12h00 COM A PALAVRA O deputado Sérgio Majesk, do PSDB, é o entrevistado do programa "Com 

a palavra". O professor de Santa Maria de Jetibá fala sobre Educação no 

Estado e sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

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

Lúcia Murta Miranda, responsável pelas Promotorias de Itarana e Santa 

Teresa. O tema do programa é a escassez hídrica pela qual o Estado passa e 

os conflitos que isso tem gerado no interior capixaba 

13h00 DEDO DE PROSA Carlos Fonseca é poeta, autor de dois livros: “mil e tantas palavras” e 

“Jardim de Letras”. Inspirado por um poema de Cecília Meireles, Carlos 

começou a escrever ainda criança, com oito anos de idade. O jovem escritor 

é capixaba, nascido em São José do Calçado. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, 

para saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica. 

O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary 

Fortes 

14h00 # CONFIRMA  O programa Confirma dessa semana  vai falar sobre eleições suplementares 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

14h45 MOSAICO Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 COM A PALAVRA O deputado Sérgio Majesk, do PSDB, é o entrevistado do programa "Com 

a palavra". O professor de Santa Maria de Jetibá fala sobre Educação no 

Estado e sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

18h30 DEDO DE PROSA Carlos Fonseca é poeta, autor de dois livros: “mil e tantas palavras” e 

“Jardim de Letras”. Inspirado por um poema de Cecília Meireles, Carlos 

começou a escrever ainda criança, com oito anos de idade. O jovem escritor 

é capixaba, nascido em São José do Calçado. 

19h00 DIA DO PROFESSOR Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal Resumo da Semana 

22 h15 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

22h45 MP COM VOCÊ O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e compositor 

capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

23h15 COM A PALAVRA O deputado Sérgio Majesk, do PSDB, é o entrevistado do programa "Com 

a palavra". O professor de Santa Maria de Jetibá fala sobre Educação no 

Estado e sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

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

 

 

• SÁBADO - 04.11.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar sistemas de cultivo de plantas de 

cobertura para o plantio direto do algodoeiro. As plantas de cobertura 

trazem vários benefícios para o solo, entre eles o aumento de matéria 
orgânica, a proteção contra a erosão e o melhor aproveitamento da água. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus,  

muito utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

01h45 COMISSÃO DE Reunião Ordinária 
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CIDADANIA 

02h50 DIA DO PROFESSOR Sessão Solene 

05h05 COMISSÃO DE 

SEGURANÇA 

Reunião Ordinária 

06h00 CPI MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai falar sobre a mandioca, que foi 

eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o alimento do 

século 21. A mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do 

Brasil, encontrada em terras brasileiras antes da chegada dos 

colonizadores. A raiz também é conhecida como aipim, macaxeira ou 

maniva nas diferentes regiões 

08h00 SABOR Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim 

sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a comida 

vegana 

08h15 MOSAICO  Confira a programação cultural  do final de semana. 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumo das atividades do Legislativo 

09h00 CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião Ordinária 

11h05 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião Ordinária 

12h00 SABOR Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim 

sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a comida 

vegana 

12h15 MOSAICO  Confira a programação cultural  do final de semana. 

12h30 MP COM VOCÊ A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças 

criminais em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela 

polícia e pelo Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto da 

entrevista com o promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a Central de 

Inquéritos Criminais de Vitoria.  

13h00 DEDO DE PROSA Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais - 

A História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que descreve eras e 

entrevistas com pessoas que participaram de um momento importante da 

música capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição do 

ambiente natural dos animais silvestres. Para falar sobre o assunto, o 

Conexão Ciência conversa com o presidente da Fundação Jardim 

Zoológico de Brasília, Gerson Norberto. 

14h00 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com um 

novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu novo 

trabalho e um pouco da sua história na música. 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumo das atividades do Legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 

reportagem apresenta as principais formas de poluição e as consequências 

sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos recursos hídricos 

15h20 MOSAICO  Confira a programação cultural  do final de semana. 

15h35 COMISSÃO DE TURISMO Audiência Pública 

18h00 COM A PALAVRA O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

presidência e o modelo de gestão implantado na Assembleia; fala sobre os 

cortes e as ferramentas adotadas para modernizar a Casa, como a 

digitalização de processos internos e a criação de um comitê permanente   
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18h30 DEDO DE PROSA Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais - 

A História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que descreve eras e 

entrevistas com pessoas que participaram de um momento importante da 

música capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

19h00 DIA DO MÉDICO Sessão Solene 

20h45 HOMENAGEM AO 

PESCADOR 

Sessão Solene 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumo das atividades do Legislativo 

22h30 MOSAICO  Confira a programação cultural  do final de semana 

23h15 DEDO DE PROSA Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais - 

A História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que descreve eras e 

entrevistas com pessoas que participaram de um momento importante da 

música capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

23h45 COM A PALAVRA O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

presidência e o modelo de gestão implantado na Assembleia; fala sobre os 

cortes e as ferramentas adotadas para modernizar a Casa, como a 

digitalização de processos internos e a criação de um comitê permanente   

 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

 

• DOMINGO - 05.11.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai falar sobre a mandioca, que foi 

eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o alimento do 

século 21. A mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do 

Brasil, encontrada em terras brasileiras antes da chegada dos 

colonizadores. A raiz também é conhecida como aipim, macaxeira ou 

maniva nas diferentes regiões 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição do 

ambiente natural dos animais silvestres. Para falar sobre o assunto, o 

Conexão Ciência conversa com o presidente da Fundação Jardim 

Zoológico de Brasília, Gerson Norberto. 

01h45 CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião Ordinária 

03h50 COMISSÃO DE TURISMO Audiência Pública 

06h05 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai mostrar como a gliricídia pode 

diminuir os custos de produção de coqueiro e ajudar na conservação do 

meio ambiente. A Gliricídia sepium se caracteriza como uma leguminosa 

arbórea perene considerada de múltiplo uso. A leguminosa tem um 

enraizamento profundo, alta tolerância à seca e alto teor de proteína que 

serve para alimentar os animais. 

08h00 SABOR Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim 

sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a 

comida vegana 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumo das atividades do Legislativo 

09h00 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião Ordinária 
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10h40 COMISSÃO DE CIDADANIA Reunião Ordinária 

12h00 SABOR Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim 

sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a 

comida vegana 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA  Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção de 

crianças e adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, 

quais procedimentos cabe a ação direta do MP, e quais as ações para 

prevenir adoções irregulares e sem amparo legal. 

13h00 DEDO DE PROSA O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu 

bloco na rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis 

artistas capixabas. O título da obra é o mesmo nome da composição de 

maior sucesso da carreira do cantor e compositor cachoeirense.  

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa 

Ary Fortes 

14h00 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela 

no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um trabalho 

autoral que envolve MPB e POP. 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumo das atividades do Legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 

reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 

consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 

recursos hídricos 

15h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h35 COMISSÃO DE FINANÇAS - 

LOA- EM SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO 

Audiência Pública 

18h00 COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, do PMDB, é o entrevistado no programa 

"Com a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da 

Assembleia e membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de seu 

mandato 

18h30 DEDO DE PROSA O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu 

bloco na rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis 

artistas capixabas. O título da obra é o mesmo nome da composição de 

maior sucesso da carreira do cantor e compositor cachoeirense.  

19h00 ANIMAIS Sessão Especial 

20h40 COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

Audiência Pública 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumo das atividades do Legislativo 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

23h15 DEDO DE PROSA O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu 

bloco na rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis 

artistas capixabas. O título da obra é o mesmo nome da composição de 

maior sucesso da carreira do cantor e compositor cachoeirense.  

23h45 COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, do PMDB, é o entrevistado no programa 

"Com a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da 

Assembleia e membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de seu 

mandato 

 

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 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 

DE OUTUBRO 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, para ensejar o início da sessão, 

registram presença os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno Lamas, 

Doutor Hércules,  Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos,  Erick Musso, Esmael de 

Almeida, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Jamir Malini, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Nunes, Padre Honório, Rodrigo 

Coelho, Sandro Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço)   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão. 

 

(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Há quorum para a abertura da sessão de 

acordo com o painel eletrônico. Invocando a proteção 

de Deus, declaro-a aberta. Convido o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos a proceder à leitura de 

um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos lê Ro, 4:7) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder 

à leitura da ata da sessão anterior.  (Pausa)  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, por 

solicitação do Senhor Deputado Sandro Locutor 

considero a ata como lida.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ata aprovada como lida.  

Não há expediente a ser lido, passa-se à 

Ordem do Dia: 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 402/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 373/2017, que altera o art. 4.º da 

Lei n.º 10.710, de 12 de julho de 2017, que autorizou 

a concessão de crédito outorgado de ICMS, em 

decorrência de realização de investimentos em 

infraestrutura, com fundamento no Convênio ICMS 

85/2011, de 30/09/2011, celebrado no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. 

Publicado no DPL do dia 24/10/2017.  

Convoco a Comissão de Justiça, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, proponho, ouvindo a Comissão de 

Finanças, a possibilidade de fazermos reunião 

conjunta das Comissões de Justiça e de Finanças. 

Estando de acordo o Senhor Deputado Dary Pagung, 

há quorum nas comissões.  

 Convido a Senhora Deputada Janete de Sá 

para relatar o projeto de lei do Poder  Executivo.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Agradeço ao nobre colega presidente das comissões 

Gildevan Fernandes. Governador do Estado 

encaminha para apreciação da Assembleia projeto de 

lei que altera o art. 4.º da Lei n.º 10.710, de 12 de 

julho de 2017, que autoriza a concessão de crédito 

outorgado do ICMS, em decorrência de realização de 

investimentos em infraestrutura, com fundamento no 

Convênio ICMS 85/2011, de 30/09/2011, celebrado 

no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária - Confaz. 

 A proposta tem por objetivo autorizar 

outorga de crédito em parcela única e não em doze 

vezes, como inicialmente previsto na Lei n.º 10.710. 

O que se busca com esse projeto de lei é atrair o 

mercado privado para a disputa que será deflagrada 

na forma autorizada pela Lei n.º 10.710/2017, 

mediante oferta de contraprestação mais atrativa e de 

menor risco. Esse projeto visa contemplar a questão 

das torres de telefonia celular e internet que serão 

contratadas pelo governo, junto à empresa vencedora 

do certame, que será uma licitação. São cem torres de 

telefonia celular, cuja discussão se deu nesta Casa, 

juntamente com representantes da Secretaria de 

Agricultura e do Governo do Estado. Diante de 

diversos pedidos existentes, os deputados puderam 

fazer indicações de algumas localidades, onde 

esperamos vê-las contempladas. Por isso, temos a 

maior vontade de decidir esta matéria com a maior 

rapidez possível.  

Então, relato, Senhor Presidente, pela 

constitucionalidade e aprovação do projeto de lei em 

tela. É assim que relato, Senhor Presidente. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Marcelo Santos, Luzia 

Toledo e Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Obrigado, 

Senhora Deputada Janete de Sá, pelo parecer. 

 Em discussão o parecer da Senhora Deputada 

Janete de Sá. (Pausa)  
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 Não havendo deputado que queira discutir, 

coloco em votação o parecer da Senhora Deputada 

Janete de Sá ao Projeto de Lei n.º 402/2017. 

 Como votam os Senhores Deputados 

membros da Comissão de Justiça? 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

a relatora. 

 

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

relatora. 

 

 O SR. PASTOR MARCOS MANSUR -

(PSDB) - Com a relatora. 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com a relatora. 

 

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

relatora. 

 

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

relatora. 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Com a relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - A 

Presidência acompanha o voto da relatora. 

 Como votam os Senhores Deputados na 

Comissão de Finanças? 

 

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

relatora. 

 

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

relatora. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

a relatora. 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Com a relatora. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Com a relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Deputado José Esmeraldo, o momento de discussão 

na reunião conjunta das Comissões já passou. Sugiro 

que V. Ex.ª discuta em plenário o projeto. Já estamos 

em votação. 

 Continua a votação na Comissão de Finanças. 

 

 O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com a 

relatora. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com a relatora.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade na 

reunião conjunta das Comissões de Justiça e de 

Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa Diretora, presidida 

pelo Senhor Deputado Erick Musso. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Em discussão o Projeto de Lei n.º 

402/2017. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem através da TV 

Assembleia e da TV Educativa, nossos queridos 

taquígrafos, profissionais da Comunicação.  

 Parabenizo o Governo, pois foi aprovado 

agora um projeto de lei, oriundo do Executivo, de 

alto interesse para a sociedade de nosso Estado: as 

torres para celulares e internet 3G.  

Sabemos que no interior a comunicação é 

muito difícil e essas torres, sendo bem implantadas E 

em locais adequados, com certeza, serão de alto 

interesse para aqueles que labutam no interior, 

aqueles que lutam.  

Não poderíamos deixar... 

Meu tempo não são três, cinco minutos não. 

São dez minutos. Não vem querer me... Quando 

vocês chegam com o milho, eu já comi a polenta há 

muito tempo. Tomem de outro deputado, meu não. 

Quero dez minutos lá. 

Voltando ao meu raciocínio, deixa-nos 

alegre; são cem torres. Se essas torres forem bem 

distribuídas, com certeza contemplarão milhares e 

milhares de pessoas.  

 Não poderia deixar de vir a esta tribuna fazer 

uma fala e agradecer ao Governo, que está agindo 

certo, dando oportunidade para que essas torres sejam 

utilizadas como ferramenta de trabalho para os 

agricultores, que muitas vezes são esquecidos pelas 

autoridades. Mas, felizmente, o Governo do Estado - 

e temos que repercutir isso na tribuna desta Casa de 

Leis - está de parabéns porque está resgatando uma 

dívida com todos que moram no interior.  

Essa comunicação é fundamental; poder ligar 

para um familiar em qualquer parte do país, do 

mundo! Isso levanta a autoestima desse povo 

trabalhador, desse povo lutador. 

Governador, isso que tem que ser feito: 

levantar a autoestima do povo que trabalha, que luta e 

que tem as mãos calejadas.  

Não poderia deixar de vir a esta tribuna. Fica 

o nosso apoio. Acredito que, com certeza, os vinte e 

nove deputados desta Casa de Leis votarão favorável 

à matéria porque representará muito para aqueles que 

têm dificuldade na comunicação. Assim, poderão 

resolver os seus problemas com mais facilidade; 
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estudar com mais facilidade, porque entra a internet 

3G, e não só para os filhos dos agricultores e da 

população geral, como também para o próprio chefe 

de família.  

Não poderíamos, em hipótese alguma, deixar 

de vir a esta tribuna. 

É bom que o governador, um cara que tem 

habilidade, encaminhe em tempo, porque estamos no 

mês de outubro e não tenho dúvida de que, a partir do 

mês de abril de 2018, no máximo, essas torres estarão 

sendo implantadas em todos os quatro cantos do 

nosso estado.  

Parabenizo esta Casa de Leis também, pois 

os Senhores Deputados, em tempo recorde, 

aprovaram essa lei, para que possa ser feita a 

licitação. 

Tenho a minha preferência e acredito que é 

também a dos demais deputados. Mas é a licitação 

que mandará. Prefiro a Vivo. Aliás, todos preferem a 

Vivo. Tomara que seja a vencedora da licitação. 

Torço para que seja a vencedora porque o desejo de 

noventa por cento da população é que a implantação 

seja da Vivo. Por isso, não poderíamos deixar de, 

nesta terça-feira, vir à tribuna desta Casa de Leis 

repercutir esta matéria tão importante para o povo do 

Estado do Espírito Santo.  

Essas torres são abrangentes, abrangem os 

quatro cantos do Estado do Espírito Santo porque o 

povo do interior tem parente onde elas já existem, 

onde já temos os aparelhos de celular funcionando. 

Por isso, agradeço ao governo. É importante o 

deputado vir agradecer; e venho a esta tribuna e 

agradeço. Quando é para criticar ninguém critica 

mais que eu. Critico também. Mas as coisas estão no 

trilho. O Líder do Governo, nosso amigo, faz um 

trabalho brilhante nesta Casa de Leis. 

Concluo minha fala agradecendo o tempo ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes que, tenho 

certeza, trabalhará para que várias torres sejam 

implantadas, principalmente em sua região. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! 

Dirijo-me, em nome de toda a Assembleia 

Legislativa, à Escola Viva de Afonso Cláudio, aqui 

representada pelos alunos do primeiro ao terceiro 

ano, cerca de quarenta e cinco alunos, e pelo 

professor Uanderson Abílio dos Santos. 

Agradecemos à Bruna, que está lá. Não está 

dando para ver direito porque tem a sombra... Mandar 

um abraço ao nosso monitor, também. 

Lembro ao pessoal que a Comissão de Saúde 

estará em Afonso Cláudio nesta quinta feira, depois 

de amanhã, fazendo audiência pública sobre a saúde 

pública da região de Afonso Cláudio. 

Convido todos vocês, os pais especialmente, 

e os professores, para irem até lá cobrar aquilo que o 

usuário do SUS tem direito. Lembro também que foi 

um pedido da vereadora Rose da Saúde, que tem um 

filho que se chama Lucas. Então, quinta-feira, depois 

de amanhã, na Câmara Municipal de Afonso Cláudio. 

Muito obrigado aos Senhores Presidentes 

Gildevan Fernandes e Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovada. 

À secretaria para a extração de autógrafos. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto e 

Pastor Marcos Mansur) 

 

Discussão única em regime de urgência do 

Projeto de Resolução n.
o
 51/2017, da Mesa Diretora, 

que cria vagas de estágio de complementação 

educacional na Secretaria da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo para serem exercidas no 

âmbito da Secretaria de Comunicação Social, e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

24/10/2017. 

Convoco as Comissões de Justiça, de Defesa 

da Cidadania, de Educação, de Finanças e a Mesa 

Diretora a atuar conjuntamente. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes que presidirá as Comissões 

Conjuntamente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, temos, para a análise da reunião conjunta 

das Comissões de Justiça, de Educação, de Defesa da 

Cidadania, de Finanças e Mesa Diretora, do Projeto 

de Resolução n.º 51/2017. 

Designo para relatar a matéria o Senhor 

Deputado Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - 

Obrigado, Senhor Presidente.  Antes de relatar o 

projeto de resolução, gostaria de registrar a presença 

da Escola Viva de Afonso Cláudio. Professores 

Wanderson e Junior, levem o nosso abraço ao diretor 

Júlio que, com certeza, está fazendo um belíssimo 

trabalho na Escola Viva de Afonso Cláudio, depois 

de um trabalho excelente na Escola do distrito da 

Fazenda Guandu. Parabéns! Sejam bem-vindos à 

Assembleia Legislativa. 

Projeto de Resolução n.º 51/2017, que cria 

vagas de estágio de complementação educacional na 

Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo para serem exercidas no âmbito da 

Secretaria de Comunicação Social e dá outras 

providências. 
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O nosso parecer é pela constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Resolução n.º 51/2017. 

Devolvo o projeto ao Presidente, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, para discutir. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, só gostaria de entender, como esse 

projeto não estava na pauta, foi pedido urgência e foi 

derrubada a primeira sessão para votá-lo, o que 

significa exatamente esse estágio de complementação 

educacional na secretaria da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo. Como não tenho a cópia 

do projeto porque ele não estava na pauta, gostaria só 

de uma explicação para entender o que isso significa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse projeto é uma reivindicação da 

Secretaria de Comunicação Social para estágio 

complementar de estudantes da área de comunicação, 

para prestar serviço de câmera, de repórter, em face 

da quantidade de audiências públicas, de reuniões 

que a TV Assembleia está fazendo, então há 

necessidade desses estágios para complementar e 

conseguir dar vazão a esses trabalhos. Esse estágio 

será escolhido exatamente por uma comissão 

composta pela Secretaria de Comunicação e feito 

entre estudantes da área específica. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - E 

quantos serão? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Dezesseis ou quatorze. São 

dezesseis. Foram escolhidos por eles, dentro de um 

quadro que dá para complementar as audiências que 

estão sendo feitas pela Assembleia. Para não fazer 

concurso e não contratar profissionais, porque as 

reuniões são temporárias, então vão contratar 

estagiários para poder complementar o... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Serão de livre indicação da Mesa? 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. Será feita uma seleção pela 

Secretaria de Comunicação junto às faculdades. Foi 

criada uma comissão, por ato, e será feita a escolha 

exatamente pelos servidores de lá, da área da 

comunicação. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Continua 

em discussão o parecer  do Senhor Deputado Dary 

Pagung. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação na Comissão de Justiça. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhora 

Deputada Raquel Lessa, quero pedir desculpas, V. 

Ex.ª estava entrando em Plenário, não percebi e não a 

chamei no primeiro projeto para colher o voto de V. 

Ex.ª. Como vota V. Ex.ª? 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

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

relator. 

 

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

relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Parecer 

aprovado à unanimidade na Comissão de Justiça. 

Membros da Comissão de Finanças, como 

votam os Senhores Deputados? 
  

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

relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 
Com o relator. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Parecer 

aprovado na Comissão de Finanças.  
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 Em votação na Comissão de Cidadania. 

Como votam os Senhores Deputados?  
 

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

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - 

Concluímos a votação na Comissão de Cidadania.  

 Em votação na Comissão de Educação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) -  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, um  minuto, por favor.  

Gostaria de avisar ao Plenário e às Senhoras 

Deputadas que a reunião que seria agora, eleição, às 

16h, foi modificada para amanhã, às 12h, para 

facilitar o entendimento entre as quatro deputadas, 

porque houve certa contrariedade por parte da 

Senhora Deputada Luzia Toledo. Por favor, avisem 

que, por decisão da Mesa, a reunião foi remarcada 

para amanhã, às 12h, no mesmo local.   

  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - A Senhora 

Deputada Luzia Toledo vota com o relator. 

Continua em Votação. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Em 

votação pela Mesa Diretora.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com o relator.   

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

  

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) Aprovado 

na reunião conjunta das comissões.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão  a matéria.    

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Em Mesa para promulgação.  

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 391/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 367/2017, que altera a Lei n.º 

9.263, de 08 de julho de 2009, que reordena o 

Programa Nossa Bolsa. Publicado no DPL do dia 

24/10/2017.  

Convoco as Comissões de Justiça, de 

Educação, de Ciência e Tecnologia e de Finanças, e 

solicito informação dos Senhores Presidentes se há 

interesse de as comissões atuarem conjuntamente.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Já houve manifestação das Comissões de 

Educação e de Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Comissão de Ciência e 

Tecnologia e a Comissão de Finanças também estão 

de acordo.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes para presidir as comissões. 

  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Convoco 

as comissões para apreciação do Projeto de Lei n.º 

391/2017, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

367/2017, que altera a Lei n.º 9.263, de 08 de julho 

de 2009, que reordena o Programa Nossa Bolsa.  

Convido para relatar a matéria o Senhor 

Deputado Sandro Locutor. 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Agradeço imensamente ao nobre deputado Gildevan 

Fernandes, que preside a reunião das comissões 

conjuntas.  

O projeto é oriundo do Governo do Estado, 

corrige algumas anormalidades inicialmente 

identificadas na Lei n.º 9.263, de 2009, e é de vital 

importância no sentido da educação.  

Vislumbramos o Programa Nossa Bolsa 

como um programa que tem beneficiado muitos 

alunos da rede pública e, agora, teremos possibilidade 

de ampliar esses ensinamentos.  

Li o projeto desde que chegou à Casa, no dia 

anterior, e temos uma emenda apresentada pelo líder 

do Governo.  

Relatamos a matéria, nas comissões 

conjuntas, pela sua legalidade, boa técnica legislativa 
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e constitucionalidade, de acordo com o entender do 

projeto, com nossa orientação, inclusive, da douta 

Procuradoria desta Casa.  

Relato favoravelmente à matéria, com a 

emenda.  

Devolvo ao Senhor Presidente Gildevan 

Fernandes.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - O parecer 

do Senhor Deputado Sandro Locutor, ao Projeto de 

Lei n.º 391/2017, está em discussão.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Concedo a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Deputado Sergio 

Majeski, membro do PSDB capixaba, partido mais 

unido que temos atualmente em solo espírito-

santense.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Com certeza!  

 Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, meus cumprimentos à Mesa, 

aos colegas presentes e àqueles que nos visitam nas 

galerias, especialmente a Escola Viva de Afonso 

Cláudio.  

 Vejo esse projeto como bem intencionado 

até. A questão do Nossa Bolsa já deveria ter sido 

revista. O Nossa Bolsa é um programa que financia 

estudantes de escola pública em faculdades. Ele é 

baseado no programa ProUni do Governo Federal, no 

entanto, é um programa que não avançou no sentido 

de se aperfeiçoar, porque grande parte das bolsas 

oferecidas para alunos de escolas públicas que entram 

em faculdades particulares é em cursos poucos 

concorridos. Por exemplo, quantas bolsas existem 

para Medicina, Engenharia, Direito? Muito poucas. O 

grosso dessas bolsas pagas pelo Estado é de cursos 

muito pouco concorridos.  

 Na época em que fiz mestrado, a pesquisa de 

uma colega era sobre esse programa e ela conseguiu, 

por meio de pesquisa, mostrar que aproximadamente 

trinta por cento dos estudantes universitários que 

eram financiados pelo programa Nossa Bolsa faziam 

um curso que eles não queriam fazer, mas como não 

tinham condição de pagar e eram aquelas bolsas que 

existiam, eles acabavam optando por esses cursos.  

Outra questão é que esse projeto de lei que o 

Governo manda agora para ampliar o Nossa Bolsa 

para cursos de mestrado não contemplará professores, 

porque o Governo do Estado hoje proíbe a licença 

para mestrado e doutorado. No caso da educação, a 

maioria dos cursos, a maioria não, só a Universidade 

Federal oferece mestrado na área de educação, 

especificamente, e os cursos são diurnos. Todas as 

disciplinas são ofertadas durante o dia.  

Então é meio paradoxal que se amplie esse 

programa, mas ele não contemplará professores. 

Lembrando que o Plano Nacional de Educação e o 

Plano Estadual de Educação preveem que mais do 

que se dobre o número de mestres e de doutores até o 

ano de 2024. Portanto, esse projeto não contempla 

professores porque não há, no estado, cursos de 

mestrado especificamente voltados para área de 

educação. Todos os cursos de mestrado e de 

doutorado são oferecidos pela Universidade Federal 

do Espírito Santo.  

 Então, para fazer jus à boa intenção do 

Governo de aumentar mestres e doutores, o Governo 

deveria mandar para a Assembleia Legislativa a 

extinção do decreto que proíbe professores de tomar 

licença para os cursos de mestrado e de doutorado.  

Deixo bem claro que esse projeto não 

beneficia a área de educação, uma vez que, como 

disse, todos os cursos da área de educação são 

oferecidos pela Universidade Federal do Espírito 

Santo e não por faculdades particulares. Muito 

obrigado, Senhor Presidente.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - O parecer 

do Senhor Deputado Sandro Locutor, ao Projeto de 

Lei n.º 391/2017, continua em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

 Como votam os Senhores Deputados da 

Comissão de Justiça? 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

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

relator. 

 

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

relator. 
 

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

relator. 
 

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

relator. 
 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 
 

 O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator. 
 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  



Vitória-ES, quarta-feira, 01 de novembro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 29 

 Parecer aprovado à unanimidade na 

Comissão de Justiça.  

Como votam os Senhores Deputados da 

Comissão de Educação? 
 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Com o relator. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator. 

 

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

relator. 

 

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

  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Como 

votam os Senhores Deputados da Comissão de 

Ciência e Tecnologia? 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (REDE) - Com 

o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Aprovado 

à unanimidade pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia.  

Como votam os Senhores Deputados da 

Comissão de Finanças? 

 

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

relator.  

 

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

relator. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMBD) - 

Com o relator. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - O parecer 

do Senhor Deputado Sandro Locutor foi aprovado à 

unanimidade, com emendas, nas Comissões 

conjuntas.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Comissão de Justiça para redação final.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir 

recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não responderam à chamada os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Freitas, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Jamir Malini, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Nunes, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Rodrigo Coelho, 

Sandro Locutor e Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Erick 

Musso, Marcos Bruno e Sergio 

Majeski)  

 

Registraram presença quatro Senhores 

Deputados.  

Não havendo quorum para manutenção da 

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

Senhores Deputados para a próxima, extraordinária, 

hoje, às 16h25min, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

30/2017.  

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

vinte e um minutos.  

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Euclério Sampaio e Hudson 

Leal.  
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VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM  24 

DE OUTUBRO DE 2017.    

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, para ensejar o início da sessão, 

registram presença os Senhores Deputados 

Almir Vieira,  Amaro Neto, Bruno Lamas, 

Dary Pagung, Enivaldo dos Anjos,  Erick 

Musso, Esmael de Almeida, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, Jamir 

Malini, José Esmeraldo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Pastor Marcos 

Mansur, Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 

Sergio Majeski)   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria, a  convite 

do Presidente, o Senhor Deputado 

Marcelo Santos, e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido o Senhor Deputado Marcelo 

Santos a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Marcelo 

Santos lê Salmos, 37:5)  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Hércules) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder 

à leitura da ata da vigésima segunda sessão 

extraordinária, realizada em 24 de outubro de 2017. 

(Pausa)  
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, a pedido 

do Senhor Deputado Esmael de Almeida, fica a ata 

como lida.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 

O Projeto de Lei nº 391/2017, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 367/2017, que altera a 

Lei nº 9.263, de 08 de julho de 2009, que reordena o 

Programa Nossa Bolsa, foi lido na Sessão Ordinária 

do dia 17.10.2017. 

Na Sessão Ordinária do dia 24.10.2017, foi 

aprovado o requerimento para tramitação em 

urgência da matéria, tendo sido o Projeto inserido na 

Ordem do Dia da Sessão Extraordinária realizada na 

mesma data. 

Com base no previsto no art. 79 do 

Regimento Interno, na Sessão Extraordinária do dia 

24.10.2017, reuniram-se em conjunto as Comissões 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

de Educação; de Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Inclusão Digital, Biossegurança, Qualificação 

Profissional, Energia, Gás Natural, Petróleo e seus 

Derivados e de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, tendo o 

relator, Deputado Sandro Locutor, opinado pela 

constitucionalidade e aprovação da matéria, com 

adoção da emenda apresentada pelo Líder do 

Governo, Deputado Rodrigo Coelho. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 391/2017 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do Parecer oral emitido em 

reunião conjunta das Comissões Permanentes, de 

acordo com o exposto acima. Por ter sido aprovado 

com emenda, o Projeto veio a esta Comissão para 

elaboração de sua Redação Final, na forma do art. 

212 do Regimento Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

EMENDA CONSTANTE NO PARECER ORAL 

EMITIDO EM REUNIÃO CONJUNTA DAS 

COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME 

DESCRITO NO RELATÓRIO, ACOLHIDA 

PELO PLENÁRIO: 

 

EMENDA ADITIVA Nº 01/2017 

 

Propõe o acréscimo de parágrafo ao Artigo 2º 

do Projeto de Lei 391/2017 que Altera a Lei nº 9.263, 

de 08 de julho de 2009, que reordena o Programa 

Nossa Bolsa e dá outras providências, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

(...) 

 

§ 5º - 20% (vinte por cento) por cento das 

bolsas de estudo concedidas na forma desta Lei serão 

destinadas, preferencialmente aos beneficiários do 

Programa Ocupação Social que são alunos 

pertencentes as áreas de alta vulnerabilidade social, 

com baixa renda e marcadas por altos índices de 

violência, especialmente contra os jovens. 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 

nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 

nº 107/2001, e no Manual de Normas de Redação 
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Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 

alterações abaixo destacadas. 

 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 

391/2017 

 

Altera a Lei nº 9.263, de 08 de julho 

de 2009, que reordena o Programa 

Nossa Bolsa. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.263, de 08 de 

julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 2º O Programa Nossa Bolsa é 

destinado ao estudante, 

comprovadamente sem condição de 

custear seus estudos, compreendendo 

a concessão de bolsas para as 

seguintes áreas de formação, na 

forma a ser fixada em regulamento: 

 

I - Curso de Graduação, para custear 

as semestralidades; 
 

II - Pesquisa de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Extensão, por um 

período de até 12 (doze) meses; e 
 

III - Mestrado, por um período de até 

24 (vinte e quatro) meses. 
 

§ 1º A Bolsa de Graduação será 

integral ou parcial, de 50% 

(cinquenta por cento), destinada aos 

cursos em Instituições de Ensino 

Superior - IES localizadas no Estado 

do Espírito Santo. 
 

§ 2º A Bolsa de Pesquisa de 

Iniciação Científica, Tecnológica e 

Extensão será concedida a bolsistas 

regulares do Programa Nossa Bolsa, 

mediante edital próprio de seleção. 
 

§ 3º A Bolsa de Mestrado será 

concedida a quem tenha concluído a 

graduação com bolsa do Nossa 

Bolsa, mediante edital próprio de 

seleção. 
 

§ 4º Vinte por cento das bolsas de 

graduação concedidas na forma desta 

Lei serão destinadas, 

preferencialmente, aos alunos de raça 

negra e afrodescendentes. 

 

§ 5º Vinte por cento das bolsas de 

estudo concedidas na forma desta Lei 

serão destinadas, preferencialmente, 

aos beneficiários do Programa 

Ocupação Social que são alunos 

pertencentes às áreas de alta 

vulnerabilidade social, com baixa 

renda e marcadas por altos índices de 

violência, especialmente contra os 

jovens.” (NR) 

 

Art. 2º O inciso I do art. 3º da Lei nº 9.263, 

de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 3º (...) 

 

I - ter estudado todo o Ensino Médio 

em escola pública localizada no 

Estado do Espírito Santo; ou ter 

cursado completamente o Ensino 

Médio em instituição privada, na 

condição de bolsista integral da 

respectiva instituição; ou ter cursado 

Ensino Médio parcialmente em 

escola da rede pública e parcialmente 

em instituição privada, na condição 

de bolsista integral; ou que tenha 

concluído curso técnico em um dos 

Centros Estaduais de Educação 

Técnica (CEETs) no Espírito Santo; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º O inciso III do art. 4º da Lei nº 9.263, 

de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º (...) 
 

(...) 

 

III - apresentar os documentos que 

comprovem ter cursado todo o 

Ensino Médio ou curso técnico 

dentre as hipóteses estabelecidas no 

inciso I do art. 3º desta Lei; 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 4º O caput do art. 5º da Lei nº 9.263, de 

2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º As bolsas de graduação 

serão concedidas para 01 (um) 

semestre letivo, podendo ser 

renovadas, por igual período, até a 

conclusão do curso, obedecidas as 

exigências mínimas, os 
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compromissos assumidos pelo aluno, 

o interesse da instituição de ensino 

em continuar participando do 

Programa, a programação financeira 

e demais critérios estabelecidos pela 

Comissão Executiva. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 5º O art. 6º da Lei nº 9.263, de 2009, 

passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 6º O aluno beneficiário da 

bolsa de graduação do Programa 

Nossa Bolsa terá as seguintes 

obrigações: 

 

(...) 

 

§ 1º Os encargos financeiros 

decorrentes de reprovação, em 

quaisquer disciplinas ou provenientes 

de disciplinas cursadas além da carga 

horária prevista na grade curricular 

semestral do curso, serão de 

responsabilidade do aluno bolsista.  

 

§ 2º Aplicam-se as obrigações 

previstas nos incisos IV, VI e VII 

deste artigo ao aluno beneficiário da 

Bolsa de Pesquisa de Iniciação 

Científica, Tecnológica e Extensão e 

da Bolsa de Mestrado.” (NR) 

 

Art. 6º O art. 7º da Lei nº 9.263, de 2009, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º É permitido ao bolsista de 

graduação solicitar a suspensão de 

sua bolsa no semestre em que cursar 

com recursos próprios disciplina na 

qual tenha ficado reprovado, sem 

prejuízo do inciso II do art. 6º desta 

Lei, desde que esta seja pré-requisito 

de outras disciplinas.” (NR) 

 

Art. 7º O caput do art. 8º da Lei nº 9.263, de 

2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 8º Poderá o bolsista de graduação 

requerer, uma única vez, sua transferência: 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Art. 9º Fica revogado o art. 8º-A da Lei nº 

9.263, de 08 de julho de 2009. 

 

PARECER Nº 463/2017 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL do 

Projeto de Lei nº 391/2017, de autoria do 

Governador do Estado. 

 

Plenário Dirceu Cardoso, em 24 de outubro 

de 2017. 

 

Gildevan Fernandes 

Presidente 

Dr. Rafael Favatto 

Relator 

Amaro Neto 

Dary Pagung 

Marcelo Santos 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço dispensa de 

publicação do parecer da Comissão de Justiça e 

inclusão da redação final na Ordem do Dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação. (Pausa) 

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como estão.  

Aprovado. 

Está incluída na Ordem do Dia.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Senhor Presidente, informo a 

V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à Ordem do Dia. 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 391/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. 

Aprovada. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 30/2017, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 359/2017, que altera a 

Lei n.º 3.196, de 09.01.1978 e a Lei Complementar 

n.º 850, de 17.03.2017, disciplinando a atuação no 

serviço público ativo de policiais militares da reserva 

e policiais civis aposentados. Publicado no DPL do 

dia 16/10/2017. Pareceres orais da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade e da Comissão de 

Cidadania pela aprovação. Na Comissão de 

Segurança, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 17/10/17. (Prazo até o dia 

24/10/17) 

 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes está com 

a relatoria.    
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Concedo a palavra à Comissão de Segurança, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES - PR) - Senhor Presidente, há 

quorum na Comissão de Segurança e Combate ao 

Crime Organizado.  

Já houve parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa e, em 

conformidade com o entendimento da comissão, 

estou relatando a matéria, que retorna os policiais 

reformados e aposentados da Polícia Civil para as 

atividades. 

Verificando, analisando e conversando com 

as entidades de classe, verificamos a necessidade de 

uma emenda ao presente projeto. No seu parágrafo 

2.º diz: 
 

Art. 1º (...) 

“Art. 92-A (...) 

(...) 

§ 2º Os praças convocados na forma 

deste artigo não poderão ser 

empregados nos tipos e/ou processos 

de patrulhamento ostensivo e nas 

atividades de combate a incêndios, 

salvo prestando serviço: 

I - de proteção e escolta de agentes 

públicos; 

II - de segurança de perímetro e 

interior de instalações de serviços 

públicos; 

III - de guarda de organização 

militar estadual; 

IV - de inteligência policial e de 

polícia judiciária militar; 
 

(...) 

 

Esse inciso, entendemos, pela experiência 

que temos: se um policial que vem da reserva para a 

atividade, não pode estar operando na atividade-fim; 

e sim na atividade-meio. Portanto, Senhor Deputado 

Sandro Locutor, V. Ex.ª como membro efetivo da 

Comissão de Segurança, apresentamos uma emenda 

com o aval do líder do governo, da Casa Civil e do 

Secretário de Estado da Segurança Pública.  

Ficam suprimidos os incisos IV do art. 2.º e o 

inciso II do parágrafo 3.º do art. 92, alínea a, 

constando no art. 1.º do Projeto de Lei Complementar 

n.º 30/2017.  

Faço esse relato pela aprovação com a 

emenda supressiva desses artigos. 
 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Com o relator. 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Com o relator. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES - PR) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Segurança, com a emenda.  

Agradeço o empenho do nosso líder do 

governo mais uma vez, porque fez a interlocução 

com o Secretário de Estado de Segurança Pública 

para que nossa emenda fosse acolhida e fizéssemos 

justiça aos policiais da atividade, porque os policiais 

que estão na atividade seriam controlados por 

policiais da reserva que estão retornando para a 

atividade.  O líder Rodrigo Coelho é uma figura 

impar nesta Casa. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e Doutor 

Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, na pessoa do Senhor Deputado Almir 

Vieira, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças: Senhores Deputados José Esmeraldo, 

Gildevan Fernandes, Esmael de Almeida, Enivaldo 

dos Anjos, Jamir Malini e Marcelo Santos. 

Há quorum, Senhor Presidente. 

Avoco a matéria para relatar. 

O nosso relatoria também é pela aprovação 

do Projeto de Lei Complementar 30/2017, acolhendo 

a emenda sugerida pela Comissão de Segurança. Esse 

é o nosso relatório. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator.   

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator.   

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Com o relator.   

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator.   
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O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças com emenda. 

Devolvo o projeto à Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Comissão Justiça, na 

pessoa do Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

para opinar sobre a emenda. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - O Projeto 

de Lei Complementar n.º 30/2017, na Comissão de 

Segurança, recebeu emenda do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, sempre muito zeloso, representando 

todos os profissionais que atuam na segurança 

pública do estado do Espírito Santo, que foi acolhida 

pelo líder em diálogo com o Governo. 

Nós, da Comissão de Justiça, relatamos pela 

aprovação da emenda apresentada pelo Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, presidente da Comissão de 

Segurança. O nosso parecer é pela aprovação. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator.     
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator.   

 

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

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Com o relator.  

 

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

relator.   

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Justiça à emenda do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão. (Pausa)  

Encerrada a discussão. 

Em votação. 

A votação é nominal por se tratar de projeto 

de lei complementar. 

O painel está aberto para votação. 

Os Senhores Deputados que votarem SIM, 

aprovam o projeto; os contrários, rejeitam. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto os colegas 

efetuam o processo de votação, gostaria de pedir, 

Senhor Presidente, que seja feito um minuto de 

silêncio em memoria do vereador Sebastião Gomes, 

mais conhecido como Buiu, do município de 

Cachoeiro do Itapemirim.   

Tivemos uma perda irreparável. Buiu era um 

querido amigo, não só meu, mas de todos nós, 

companheiro de partido do nosso vice-líder Jamir 

Malini. Sonhava ocupar uma cadeira na Câmara dos 

Vereadores, fazendo-o pela primeira vez nesta 

legislatura, tendo êxito no processo eleitoral de 2016. 

Na última sessão da Câmara Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, ele sofreu um AVC 

hemorrágico, Senhor Presidente, esteve internado por 

todos esses dias e hoje veio a falecer. O velório se 

deu hoje no município de Cachoeiro de Itapemirim, 

começando no início da tarde, e o sepultamento foi 

agora, às 16h, de modo que eu e os Senhores 

Deputados Pastor Marcos Mansur, Theodorico 

Ferraço e Doutor Hércules não pudemos estar 

presentes, assim como todos os colegas deputados, 

por conta da nossa sessão, dos projetos importantes 

que tínhamos para apreciar nesta Casa.  

Peço um minuto de silêncio para esse 

parlamentar, esse amigo querido, essa pessoa de bem, 

Sebastião Gomes, mais conhecido como Buiu. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Defiro o pedido de V. Ex.ª. Logo após a 

votação, concederemos um minuto de silêncio. 

Proclamarei o resultado.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Amaro Neto, 

Dary Pagung, Marcos Bruno, Nunes 

e Sergio Majeski) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, 

Marcelo Santos, Pastor Marcos 

Mansur, Rodrigo Coelho e Sandro 

Locutor) 
 

Votaram SIM dezesseis Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar. 

Aprovado. 
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À Comissão de Justiça para redação final. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero justificar meu voto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Acompanhei a matéria e o seu relator, o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. Que fique registrado, essa 

é mais uma matéria votada e apreciada com dezessete 

votos. É aquela mensagem que sempre temos 

pregado nesta Casa. E é em cima desse 

posicionamento, de colaborar para fazer as mudanças 

importantes, no caso, os policiais militares da reserva 

os beneficiados, que sempre nos sentimos no direito 

de cobrar e de reivindicar as melhorias e as demandas 

coletivas para as comunidades.  

 No caso da Serra, tenho mostrado nesta Casa 

claramente, a todo o momento, as muitas obras 

paralisadas e abandonadas na nossa cidade. 

Contribuímos tanto que, hoje, o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, de forma cortês e educada, solicitou 

uma verificação de quorum que impediu, inclusive, o 

Senhor Deputado Bruno Lamas de se pronunciar na 

fase das Comunicações.  

É esse o espírito que levamos e procuramos 

trazer para dentro do parlamento capixaba. O que 

espero é o reconhecimento disso, não para mim, 

porque sou simplesmente o representante, mas para a 

cidade da Serra, que, como tenho dito nesta Casa, 

está com a obra do Faça Fácil paralisada, da Escola 

Aristóbulo Barbosa Leão também. Com a escola de 

Novo Horizonte capengando, as obras voltaram agora 

a funcionar; o Contorno de Jacaraípe abandonado; a 

Rodovia ES-010 cheia de buraco; o Contorno do 

Mestre Álvaro o governo, agora, repassando ao Dnit, 

e o DER dando uma certidão de incompetência. 

Reconhecendo, através de seu diretor Enio Bergoli, 

que não tem condição de tocar a obra e a entrega ao 

Dnit, o que atrasará muito, muito, muito. Que os 

capixabas tenham esse retorno importante, frisando 

que é uma obra com dinheiro em caixa.  

Soma-se a isso o crédito de um bilhão de 

reais em caixa. Participei da palestra da Secretaria da 

Fazenda, da prestação de contas, acompanhei um 

superávit de novecentos e setenta milhões de reais 

que o governo tem em conta e que precisa começar a 

usar para ajudar os municípios que estão em extrema 

dificuldade. 

Muito obrigado, Senhor Presidente Erick 

Musso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio, solicitado pelo Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, pelo falecimento do vereador Buiu, 

de Cachoeiro de Itapemirim. (Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero justificar. O 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes também tinha 

avisado que queria justificar o voto.  

Na verdade, quero utilizar essa justificativa, 

esse tempo da justificativa de voto para agradecer aos 

colegas deputados e às colegas deputadas porque 

votamos em três sessões os projetos que estavam na 

nossa pauta hoje.  

Entendo que seja um esforço e uma 

solidariedade muito grande dos deputados e por 

isso quero, nesta justificativa, agradecer o voto de 

cada um, de cada uma, e a discussão, a reflexão que 

fizeram em cada um dos projetos.  
No projeto do ICMS outorgado, que votamos 

permitindo que o governo coloque os editais para 

atendimento das torres de telefonia móvel celular, é 

importante registrar que teve uma construção coletiva 

nesta Casa, desde a primeira hora, o que permitiu que 

cada deputado participasse também da indicação das 

localidades, fruto da destinação dessas torres, e todos 

os trinta deputados tiveram indicações acolhidas pelo 

Governo do Estado do Espírito Santo.  

Também é importante dizer do esforço que 

fizemos coletivamente para aprovar um avanço no 

projeto Nossa Bolsa, Senhores Deputado José 

Esmeraldo e Enivaldo dos Anjos, que permitiu a 

extensão da oferta de bolsa para que estudantes que 

tiveram o curso de graduação finalizado, oriundos de 

incentivo do Nossa Bolsa também, possam concluir 

cursos de especialização e mestrado em suas áreas afins, 

podendo progredir na sua formação. Incluindo, numa 

construção com a Mesa Diretora da Casa, uma emenda 

feita por mim por designação desta Mesa, elaborada 

com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

reconhecendo que, como se trata de um programa com 

viés social destinado a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, elas consigam concluir os estudos, 

incluindo um percentual de bolsas a moradores das 

áreas do Programa Ocupação Social, cujo público 

alvo são jovens em situação de vulnerabilidade.  

Também agradeço ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes a contribuição e a relatoria no projeto 

que designa novas funções para esses policiais 

militares que estão na reserva e que são reintegrados, 

convocados a prestar serviço ao Estado, aumentando 

a possibilidade de oferta de serviços ao poder 

público. O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

conversou a partir da relatoria do projeto, trabalhando 

para que ele fosse melhorado, e assim o fez. 

Agradecemos imensamente a contribuição de todos 

os deputados e deputadas.  

Dessa forma, Senhor Presidente, concluo 

minha justificativa e devolvo a palavra a V. Ex.ª.  

 
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Com a palavra o Senhor Deputado Da 

Vitória, para justificar o voto. 
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O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Quero fazer 

dois registros importantes, Senhor Presidente. O 

primeiro deles se refere ao Projeto de Lei n.º 359, que 

trata do serviço público ativo dos policiais militares 

da reserva e policiais militares aposentados. 

Agradeço ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

presidente da Comissão de Segurança, que tem 

demonstrado, cada vez mais, uma relação com esse 

colegiado de muito respeito. Além disso, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, sou testemunha que V. 

Ex.ª tem dialogado com a instituição da Polícia 

Militar, num novo momento do mandato de V. Ex.ª, 

com a proximidade que tem com as instituições que 

representam a classe. Isso deu oportunidade de ter 

uma emenda aprovada nesta Casa, de inciativa de V. 

Ex.ª, que suprimiu a atividade dos policiais que estão 

sendo aprovados nesse projeto da reserva para fazer 

trabalho de inteligência policial e na Polícia 

Judiciária. Isso contempla principalmente aqueles 

que já prestam serviço na ativa, portanto tem o nosso 

respeito e a nossa admiração o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes e toda Comissão de Segurança.  

Mas, Senhor Presidente, aproveitando a 

oportunidade, dirimi dúvidas com alguns 

procuradores, inclusive desta Casa, e agradeço a essa 

Procuradoria, para interpretar chamamento público. É 

importante a população de Colatina conhecer. 

Chamamento público pode ser, Senhor Deputado 

Esmael de Almeida, que não precise licitar. Então, 

quando se fala em licitação, como se falou neste 

plenário, no Hospital Sílvio Avidos, o órgão público, 

no caso em tela o Governo do Estado do Espírito 

Santo, com quinze dias publicou um chamamento 

público e a coincidência é o que estou colocando em 

questão. Apareceram poucas empresas, mas uma delas 

tinha um projeto belo, lindo, preparado, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. Isso não foi feito em quinze 

dias! Parece um acordo de compadre que já estava 

preparado há muito! Continuarei respeitando as 

pessoas, tanto que não citei nome, mas um dos 

parentes da família que apresentou o menor preço era 

diretor do Hospital Sílvio Avidos até recentemente.  

Essas denúncias chegam todos os dias e a 

população de Colatina me cobra por que não aponto 

isso. Não dá mais! Se o Governo quer fazer as coisas 

contra a vontade da população, não podemos deixar 

de apresentar para a população, principalmente de 

Colatina!  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, V. 

Ex.ª, que foi prefeito e conselheiro do Tribunal de 

Contas, sabe muito bem que o Governo não precisa 

licitar, porque ele está apresentando uma carta para a 

população de Colatina que não foi licitada. Lógico 

que não foi! Mas pode dispensar a licitação, porque 

chamamento público, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, apresentando os interessados, identificando o 

menor preço, arguindo e justificando a necessidade 

pela saúde pública, pode contratar, mas não vai, 

porque a população de Colatina quer debater. Não dá 

para se contratar um Hospital Sílvio Avidos, por 

vinte anos, por trezentos e vinte mil reais, sem 

conversar com a população e com aqueles que a 

representam.  

Compreendemos os interesses do Governo, 

os interesses dos compadres deste Governo, mas não 

deixaremos de apresentar e dar voz à população de 

Colatina, que não admite. Já falei: isso não é nem 

ilegalidade, isso é covardia com o povo de Colatina.  

Obrigado, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes para justificar voto. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, agradeço a todos os colegas deputados 

que participaram desta votação importante sobre o 

retorno à atividade dos policiais militares reformados, 

dos policiais civis. Todos eles têm uma experiência e 

existem critérios para o retorno.  

Apresentamos uma emenda. O Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, líder do Governo, 

conversou com o secretário de Segurança Pública. 

Agradecemos aos dois por terem recebido e acolhido 

a nossa emenda. Sem autorização do Governo não 

teríamos o acolhimento da nossa emenda. É um 

trabalho que está sendo realizado e que dará uma 

dinâmica operacional nas delegacias e também na 

polícia.                              

Com relação à emenda supressiva, registro 

que não tenho absolutamente nada contra qualquer 

policial que trabalhou na inteligência, que já foi 

subcomandante, mas estou querendo, com essa 

emenda, garantir que os policiais que estão na 

atividade não sejam fiscalizados por policiais que 

saem da inatividade e vão para a atividade.  

Temos um gargalo e uma coisa muito 

preocupante na questão da Polícia Militar: é o 

coronel Wilton Borges, da reserva, que está 

comandando todos os procedimentos administrativos 

para colocar os policias na rua. Portanto, fiz questão 

de colocar isto com clareza. Ele não poderá atuar 

como polícia judiciária militar. Ele está simplesmente 

com a conclusão dos procedimentos administrativos e 

investigações sumárias, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos. Mesmo a autoridade sindicante dizendo: 

Não, ele está inocente nesses casos, eles estão 

colocando na rua esses policiais, discordando 

claramente de um trabalho hercúleo que a autoridade 

sindicante faz. Ouvem-se pessoas, ouve-se junta 

médica e simplesmente não dão o direito.  

Aproveito, Presidente, a oportunidade para 

cumprimentar os peritos criminais, os peritos 

papiloscópicos e os médicos legistas, que estão aqui 

na antessala, e vieram nos apresentar um projeto que 

dispõe sobre a autonomia técnico-científica e 

funcional da perícia oficial da Superintendência de 

Polícia Técnico-científica. É um anseio do 

governador, um anseio do chefe da polícia, do 

secretário de Estado da Segurança Pública.  
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Apresentaremos, em forma de indicação, para 

ser votado amanhã, e vamos juntos ao governador, 

tentar ver se conseguimos emplacar, uma vez que há 

consenso geral da categoria que na Polícia Técnico-

Científica o chefe sempre foi um delegado de Polícia. 

Portanto, os policiais, que são peritos, peritos 

criminais, peritos papiloscópicos e médicos legistas 

se veem reféns do sistema, não têm representação no 

Conselho da Polícia Civil. 

Portanto, com esse projeto que 

apresentaremos, e esperamos ser aprovado amanhã, 

daremos dignidade, vamos levantar a autoestima e 

faremos com que a perícia do nosso estado seja a 

melhor perícia do país. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos para justificar voto. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, resolvi me manifestar com relação ao que 

tem sido colocado no plenário sobre a questão de 

Colatina. Tenho, por hábito, pesquisar as coisas que 

são muito polêmicas, ou que estão causando 

polêmica para saber a raiz dos interesses ou se 

realmente aquelas questões existem. 

Na questão de Colatina - e temos no plenário 

o presidente da Comissão de Saúde, Senhor 

Deputado Doutor Hércules -, sabemos que o Hospital 

Sílvio Avidos não suporta mais, em termo de 

estrutura, a quantidade de atendimento que necessita 

para a região toda do norte do estado. Todo mundo 

defende, há muitos anos, que deve ser ampliado - mas 

lá não tem espaço -, ou que seja construído um novo 

hospital. 

Quando a Secretaria de Saúde encontra uma 

alternativa para resolver esse problema de forma 

definitiva, que é a construção de um novo hospital 

adequado à demanda da região norte toda, inclusive 

de Colatina, se começa a travar uma discussão, 

dilações no sentido de que a forma que a Secretaria 

está encontrando beneficiará o prédio de fulano, de 

beltrano, da família tal quando, na verdade, a 

Secretaria não está fazendo e nem poderia fazer isso. 

As pessoas ficam sendo induzidas a achar que no 

serviço público é possível qualquer governante 

chegar e dizer: alugarei o prédio do meu parente, ou 

do parente do meu amigo ou do parente de quem quer 

que seja. 

Na atividade pública tudo isso é feito por 

chamamento público, por licitação e não há como 

essas coisas serem dirigidas no formato em que as 

pessoas acreditam que é possível. Olhando esse 

processo, e hoje conversei com o líder do Governo, 

Rodrigo Coelho, que também fez consultas com 

relação ao andamento, o processo é apenas uma 

procura que a Secretaria está fazendo do encontro de 

um local onde o hospital possa ser construído, 

atendendo vários tipos de demandas: localização, 

possibilidade de facilidade para as pessoas chegarem 

até ele, espaço que dê para construir do tamanho que 

precisa ser construído.  

É um processo que está em discussão. 

Entendo que algumas pessoas ficam nervosas por 

causa da aproximação com o ano que vem e ficam 

querendo manchar e lamear o procedimento 

administrativo, às vezes, não só com o objetivo de 

realmente fiscalizar, porque não têm calma para 

fiscalizar na hora que o fato ocorrer, mas fazem 

ilações já com o objetivo eleitoral, com medo de o 

Governo resolver o problema que Colatina e o norte 

do estado tanto reclamam: a construção de um novo 

Hospital Sílvio Avidos. Isso é reivindicação, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, de todo o norte do 

Espírito Santo e de Colatina.  

Não se pode querer macular o processo de 

encontro de solução para isso tentando fazer ilações 

políticas e de interesses eleitorais com objetivo de 

fazer o Governo recuar. Estou observando, 

acompanhando e vários amigos de Colatina têm 

ligado para esta Casa dizendo que o ex-prefeito 

Guerino está beneficiando o amigo dele, beneficiando 

beltrano. Se o Governo recuar nessa obra, quero 

saber quem responsabilizaremos, no futuro, por ter 

feito onda de uma forma tão violenta que causou o 

recuo da solução do problema que aflige a população 

do Norte inteiro. São mais de vinte municípios que 

dependem do Hospital Sílvio Avidos e já era hora do 

Hospital Sílvio Avidos se tornar referência, no 

sentido de, inclusive, aumentar a capacidade de 

atendimento.  

Estas questões não são de um governo, mas 

de vários. O governador Casagrande quando esteve à 

frente do Palácio Anchieta tentou resolver este 

problema. E por que não conseguiu talvez resolver na 

época e os governadores anteriores não conseguiram 

resolver? Porque Colatina tem problema de 

localização de terreno disponível.  

Creio que toda crítica deve ser respeitada, 

mas é preciso ter controle emocional para estas 

críticas, para que não sejam capazes de detonar ou 

recuar o objetivo do investimento. A população não 

perdoará aqueles que estão às vésperas do ano 

eleitoral tentando fazer política com a Secretaria da 

Saúde, intimidando-a de tocar um projeto da 

importância da reconstrução do Hospital Sílvio 

Avidos, para se defender politicamente por não estar 

do lado do governo ou, às vezes, estar contra o 

governo.  

Precisamos, na política, ter pessoas com 

dignidade e capacidade de entender que o objetivo 

principal é a população e não a carreira política 

individual de cada um. Temos de ter grandeza, de ter 

espírito público e este hospital precisa sim da 

população de Colatina e do Norte do estado para 

cerrar fileiras com a Secretaria de Saúde para que 

aconteça a sua construção, porque são muitas vidas 

perdidas no Norte do estado por falta de estrutura à 

altura do atendimento necessário.  
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É por isso que as ambulâncias não saem da 

estrada entre Colatina a Vitória. São mais de oitenta 

ambulâncias por dia porque não tem em Colatina 

ainda um hospital público com equipamentos e 

estrutura para atender as demandas que ocorrem 

naquela região.  

A construção do Hospital Sílvio Avidos é 

uma bandeira que temos que defender, e antes de 

acusar, esperar que as coisas que se imaginam que 

estão erradas aconteçam, porque tem muita gente que 

gosta de adivinhar, gosta de achar pelo em ovo, gosta 

de construir convicções antes que aconteçam.  

O processo que a secretaria de Saúde está 

fazendo em relação à construção do hospital de 

Colatina está correto. Quem quiser criticar precisa 

pelo menos esperar acontecer as supostas 

irregularidades que condenam, porque isso tudo é no 

campo da ilação, tudo no campo de supostas 

irregularidades.  

Não vamos, como Deputado do Norte, abrir 

mão de defender a construção do Hospital Sílvio 

Avidos porque não podemos misturar política com 

desenvolvimento, com progresso e com interesse 

público. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JOSÉ 

ESMERALDO - PMDB) - Passo a presidência ao 

Senhor Deputado Enivaldo do Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados. 

Senhor Presidente, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, saúdo o grande Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

Apoio totalmente no que tange a secretaria de 

Saúde. O hospital, principalmente, tão bem 

localizado como é este em Colatina, é para todo o 

mundo bater palmas. Faço minhas as palavras do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, não podemos 

misturar política com saúde. Todos aqueles 

municípios do norte utilizam muito, na sua maioria, 

os hospitais de Vitória. Temos de deixar as 

ambulâncias, conforme dito, para encaminhamentos 

menores porque se de Águia Branca até Colatina são 

poucos quilômetros, de Colatina a Vitória dá mais de 

cem quilômetros enfrentando a BR-101. 

Não sei por que criticam a área da saúde. Não 

podemos misturar política com inverdades. Essa é a 

realidade. Lamentavelmente, não sei por que, não 

consigo entender. O hospital é de alta importância. O 

Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, beneficiará 

milhares e milhares de pessoas.  

Desta tribuna parabenizo o Governo, a 

Secretaria de Saúde, porque planejou. Esse é um 

trabalho planejado. Não é um trabalho que não traz 

resultados, é um trabalho que traz resultados. São 

milhares e milhares de pessoas que quando adoecem, 

no Norte do Estado, têm dificuldades de chegar aos 

grandes centros, como na Grande Vitória. Muitas 

vezes têm que esperar. Colatina e o povo de Colatina 

estão de parabéns, porque o Governo do Estado, na 

verdade, está levando para aquele povo um hospital à 

altura dessa gente boa.  

Os trabalhadores do Norte, agricultores, 

pessoas de todas as faixas etárias, poderão dizer em 

alto e bom som: Agora, não precisamos mais ir para 

a Grande Vitória. Agora temos um hospital em 

Colatina que praticamente é a metade da estrada, 

onde podemos ir e tratar da nossa saúde. Que bom. 

Seria muito melhor ainda se tivéssemos outros 

hospitais Sílvio Avidos. Por isso, fica a nossa alegria 

e satisfação em vir à tribuna desta Casa e repercutir a 

vontade da população do Norte, que foi esquecida, 

principalmente na área da saúde.  

As ambulâncias transitam nas madrugadas 

trazendo o povo para a Grande Vitória. Poderia dizer 

sobre um amigo meu, o Mir da Ambulância, de 

Guararema, centenas e centenas de viagens, da região 

de Nova Venécia para a Grande Vitória. Agora, a 

distância da estrada encurtou, em vez de andar 

duzentos, trezentos quilômetros, andará cem 

quilômetros ou, talvez, menos. Aquela pessoa que 

sabe que tem um hospital à altura do Sílvio Avidos 

levantará a autoestima do povo do Norte, porque na 

hora que houver qualquer problema hospitalar sabe 

que terá um atendimento de referência, o Hospital 

Sílvio Avidos.  

O Governo na verdade acertou em cheio. É 

isso que tem que ser feito. É esse o procedimento. 

Não se brinca com a saúde. É inadmissível ter que vir 

para a Grande Vitória em ônibus, ambulâncias, 

andando de madrugada. Muitas vezes pessoas 

morrendo nas estradas,     na BR-101, essa BR 

assassina, porque não há um hospital à altura de sua 

gente. Agora, teremos um hospital à altura de todos 

os municípios do Norte do Estado, do povo humilde e 

trabalhador, do povo que trabalha com dificuldade e 

que pelo menos, agora, na realidade, tem alguém que 

possa olhá-lo. É isso que queremos, que a população 

tenha um hospital digno. E esse hospital é o Hospital 

Silvio Avidos, que, com certeza, dará resposta a 

milhares de pessoas que precisam de um médico e de 

uma consulta em Colatina.  
 

O SR. PRESIDENTE -(ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhores Deputadas e Senhores 

Deputados, farei minha fala do microfone de aparte, 

neste final de expediente das três sessões de hoje: 

uma ordinária e duas extraordinárias. E neste tema 

saúde quero lembrar, neste momento, a partir da fala 

de V. Ex.ª, Senhor Presidente, defendendo 

investimento no Norte e no Noroeste para diminuir o 
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transporte programado de doentes para a região 

metropolitana, grande martírio dos pacientes de todo 

o interior, que precisam de um tratamento otimizado 

e de especialidade, e não há outro caminho que não 

vir para a Grande Vitória, para a região 

metropolitana. Além disso, onerando as despesas dos 

municípios, que já estão todos quebrados. E as 

despesas com esse transporte recaem nas costas dos 

municípios.  

Quero chamar a atenção para São Mateus, 

segundo município mais antigo deste Estado, com 

quatrocentos e setenta e três anos. Há mais de trinta e 

cinco anos foi feito um investimento no Hospital Dr. 

Roberto Arnizaut Silvares, se não me falha a 

memória, é o segundo maior em número de leitos 

deste Estado. Um hospital estadual, de urgência e 

emergência, de pronto-socorro, com quase todas as 

especialidades, e há muito tempo carecendo de 

investimento.  

Ouve-me falar o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, presidente da Comissão de Saúde, que 

conhece bastante a realidade do Hospital Dr. Roberto 

Arnizaut Silvares, um hospital que se a vigilancia 

sanitária fizesse um pente fino o fecharia. Ele nao 

tem condição, do ponto de vista sanitário, de 

funcionar. O Estado conhece muito bem porque é um 

hospital do Estado.  

Em inúmeras ocasiões, nos finais de ano, este 

deputado coloca uma emenda para que, pelo menos, 

fosse feito o projeto de reconstrução do Hospital Dr. 

Roberto Arnizaut Silvares. Um hospital que tambem 

está do outro lado. Assim como o Hospital Silvio 

Avidos está no Noroeste, o Hospital Dr. Roberto 

Arnizaut Silvares está no Norte, no município que 

polariza com quatorze municípios, que é a região 

Norte, e que precisa atender a esses quatrocentos mil 

habitantes ali, no município de São Mateus.  
 

Preciso aproveitar essa oportunidade em que 

se fala de investimento em Colatina, oportunidade em 

que se fala da transferência do Hospital Sílvio Avidos 

para reconstrução.  

Quero lembrar que o Hospital Silvio Avidos 

é um hospital de alvenaria. O Hospital Dr. Roberto 

Arnizaut Silvares, em São Mateus, é um hospital pré-

moldado, de campanha, tipo o que foi o Hospital 

Dório Silva, nunca passou por uma reforma 

estruturante, Senhor Deputado Doutor Hércules. O 

que encontramos nas enfermarias e nas clínicas 

médicas é aquela madeira podre, o sol com mais de 

quarenta graus batendo nas janelas das enfermeiras, 

os banheiros todos sucateados... 

Não é de bom alvitre que o Estado observe as 

mazelas do Hospital Roberto Arnizaut Silvares e não 

aceite uma emenda que se coloca ano a ano para 

iniciar pelo menos o projeto de reconstrução do 

Roberto Arnizaut Silvares. Fica registrado então o 

nosso apelo e a observação dessas falas dos Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos e José Esmeraldo, 

elogiando os investimentos ora realizados na Saúde 

do município de Colatina.  

O meu elogio à rede Cuidar, a essa transição 

importante em que um governo deixa pronta a 

unidade da rede Cuidar em Nova Venécia e deixa 

iniciado outras quatro unidades da rede Cuidar e, 

agora, a retomada desse importante programa de 

descentralização da atenção à saúde de média 

complexidade das especialidades de saúde, por meio 

das unidades descentralizadas. Então, fica registrado 

o nosso elogio, mas fica o pedido, com veemência, de 

que se dê um pouquinho de atenção ao Hospital 

Roberto Arnizaut Silvares, que há muito tempo 

reivindicamos a sua reconstrução. Ela precisa ser 

feita e esta é a oportunidade de reivindicarmos.  

Tenho dito. Muito obrigado.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Naturalmente fui 

provocado a entrar nessa discussão, até mesmo pela 

minha responsabilidade como Presidente da 

Comissão de Saúde. Tenho que dizer que assino 

embaixo do discurso do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que está neste momento presidindo a 

sessão, pois, realmente, não podemos misturar 

questão política partidária, as paixões pela sigla 

partidária, com assistência ao povo, mesmo porque 

teve gente que teve muito tempo de fazer muita coisa 

no hospital de Colatina também.  

Não baterei palmas se o hospital está ruim. 

Mas digo ao Senhor Deputado Freitas que 

encaminharei, como Presidente da Comissão de 

Saúde, as notificações que S. Ex.ª fez. Especialmente 

escrever para o Ministério Público dizendo que o 

Conselho Nacional de Saúde - e desde já convido 

todos - no dia 31 estará reunido aqui, junto ao 

Conselho Estadual de Saúde, para ver como está a 

situação da saúde pública do nosso Estado. Aproveito 

e convido todos, especialmente os deputados.  

Encaminharei a notificação dizendo que o 

hospital não tem condições - devido às condições 

sanitárias - de funcionar como hospital e que pedimos 

enérgicas providências do secretários da Saúde do 

Governo do Estado.  
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Agradeço a 

participação muito solicita do Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 

amanhã, dia 25 de outubro de 2017, para a qual 

designo 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Resolução n.
os

 

20/2017 e  23/2016; votação adiada, com discussão 

única encerrada, dos Projetos de Lei n.
os

 207/2015 e 
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297/2015; discussão única dos Projetos de Lei n.
os

 

401/2015, 504/2015,  259/2016 e 77/2017; votação 

adiada, com discussão prévia encerrada, dos Projetos 

de Lei n.
os 

51/2017, 
 
212/2017, 

 
230/2017 e 

 
251/2017; 

discussão prévia dos Projetos de Lei n.
os  

222/2016 e 

184/2017; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 340/2017 e 370/2017.  

 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

quatorze minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Euclério Sampaio Eliana Dadalto, Padre 

Honório, Raquel Lessa, Luzia Toledo, Theodorico 

Ferraço, Hudson Leal e Janete de Sá.  
 

 

 

NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 

DE OUTUBRO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Doutor 

Hércules, Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Gilsinho Lopes, Hudson Leal, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos e Raquel 

Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos)  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Há quorum para a abertura da 

sessão, de acordo com o painel, onde registramos as 

presenças dos ilustres parlamentares: Senhores 

Deputados Da Vitória, Doutor Hércules, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Luzia Toledo, Marcelo Santos e Raquel 

Lessa.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 

abertos os trabalhos e convido a Senhora Deputada 

Raquel Lessa a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia. Para tanto, solicito a todos no plenário que se 

coloquem de pé.  

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Romanos, 04:07) 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da vigésima 

terceira sessão extraordinária, realizada em 24 de 

outubro de 2017, e da vigésima primeira sessão 

extraordinária, realizada em 18 de outubro de 2017. 

(Pausa)  

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, é 

considerada lida a ata da vigésima terceira sessão 

extraordinária da terceira sessão legislativa e da 

vigésima primeira.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Por solicitação de qual 

parlamentar? 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Do Senhor Deputado Da 

Vitória.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Aprovadas as atas como lidas.  

Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO N.º 210/2017 

 

Vitória, 18 de outubro de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada solicita um 

espaço na Tribuna Popular, de acordo com o art. 269 

do Regimento Interno, no dia de 06 novembro do 

corrente ano, com a participação da Senhora Renata 

Bonfim, para apresentar a importância das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural - RPPN´s em 

nosso Estado. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar 

votos de apreço e estima.  

Atenciosamente, 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - Líder do PMN 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 
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NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI Nº 405/ 2017 

 

Assegura o direito ao parto 

humanizado nos estabelecimentos 

públicos de saúde do Estado e dá 

providências correlatas 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º- Toda gestante tem direito a receber 

assistência humanizada durante o parto nos 

estabelecimentos públicos de saúde do Estado. 

 

Artigo 2º- Para os efeitos desta Lei, ter-se-á 

por parto humanizado, ou assistência humanizada ao 

parto, o atendimento que: 

 

I - não comprometer a segurança do 

processo, nem a saúde da parturiente 

ou do recém-nascido; 

II - só adotar rotinas e procedimentos 

cuja extensão e conteúdo tenham sido 

objeto de revisão e avaliação 

científica por parte da Organização 

Mundial da Saúde - OMS ou de 

outras instituições de excelência 

reconhecida; 

III - garantir à gestante o direito de 

optar pelos procedimentos eletivos 

que, resguardada a segurança do 

parto, lhe propiciem maior conforto e 

bem-estar, incluindo procedimentos 

médicos para alívio da dor. 

 

Artigo 3º- São princípios do parto 

humanizado ou da assistência humanizada durante o 

parto: 
 

I - a harmonização entre segurança e 

bem-estar da gestante ou parturiente, 

assim como do nascituro; 

II - a mínima interferência por parte 

do médico; 

III - a preferência pela utilização dos 

métodos menos invasivos e mais 

naturais; 

IV - a oportunidade de escolha dos 

métodos natais por parte da 

parturiente, sempre que não implicar 

risco para sua segurança ou do 

nascituro; 

V - o fornecimento de informação à 

gestante ou parturiente, assim como 

ao pai sempre que possível, dos 

métodos e procedimentos eletivos. 

 

Artigo 4º Diagnosticada a gravidez, a 

gestante terá direito à elaboração de um Plano 

Individual de Parto, no qual deverão ser indicados: 

 

I - o estabelecimento onde será 

prestada a assistência pré-natal, nos 

termos da lei; 

II - a equipe responsável pela 

assistência pré-natal; 

III - o estabelecimento hospitalar 

onde o parto será preferencialmente 

efetuado; 

IV - a equipe responsável, no 

plantão, pelo parto; 

V - as rotinas e procedimentos 

eletivos de assistência ao parto pelos 

quais a gestante fizer opção.  

 

Artigo 5º- A elaboração do Plano Individual 

de Parto deverá ser precedida de avaliação médica da 

gestante, na qual serão identificados os fatores de 

risco da gravidez, reavaliados a cada contato da 

gestante com o sistema de saúde durante a assistência 

pré-natal, inclusive quando do atendimento 

preliminar ao trabalho de parto. 

 

Artigo 6º- No Plano Individual de Parto a 

gestante manifestará sua opção sobre: 
 

I - a presença, durante todo o 

processo ou em parte dele, de um 

acompanhante livremente escolhido 

pela gestante; 

II - a presença de acompanhante nas 

duas últimas consultas, nos termos da 

lei; 

III - a utilização de métodos não 

farmacológicos para alívio da dor; 

IV - a administração de medicação 

para alívio da dor; 

V - a administração de anestesia 

peridural ou raquidiana, e 

VI - o modo como serão monitorados 

os batimentos cardíacos fetais. 

 

Parágrafo único- Na hipótese de risco à saúde 

da gestante ou do nascituro, o médico responsável 

poderá restringir as opções de que trata este artigo. 

 

Artigo 7º- Durante a elaboração do Plano 

Individual de Parto, a gestante deverá ser assistida 
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por um médico-obstetra, que deverá esclarecê-la de 

forma clara, precisa e objetiva sobre as implicações 

de cada uma das suas disposições de vontade. 

 

Artigo 8º -Toda gestante atendida pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS no Estado terá direito 

a ser informada, de forma clara, precisa e objetiva, 

sobre todas as rotinas e procedimentos eletivos de 

assistência ao parto, assim como as implicações de 

cada um deles para o bem-estar físico e emocional da 

gestante e do recém-nascido.  

 

Artigo 9º- As disposições de vontade 

constantes do Plano Individual de Parto só poderão 

ser contrariadas quando assim o exigirem a segurança 

do parto ou a saúde da mãe ou do recém-nascido.  

 

Artigo 10º - A Administração Estadual 

deverá publicar, periodicamente, protocolos 

descrevendo as rotinas e procedimentos de 

assistência ao parto, descritos de modo conciso, claro 

e objetivo. 

 

Parágrafo único. Os protocolos tratados neste 

artigo serão informados a todos os médicos, 

enfermeiros e demais funcionários dos 

estabelecimentos habilitados pelo SUS no Estado 

para a realização de partos e ao atendimento à 

gestante, assim como às escolas que mantenham 

cursos de medicina, enfermagem ou administração 

hospitalar. 
 

Artigo 11º - A Administração Estadual 

publicará periodicamente dados estatísticos 

atualizados sobre as modalidades de parto e os 

procedimentos adotados por opção da gestante. 

 

Artigo 12º - A Administração Estadual só 

poderá prescrever e encorajar as práticas de 

assistência obstétrica ou neonatal cuja extensão e 

conteúdo tenham sido objeto de revisão e avaliação 

científica por parte da Agência Nacional de Saúde - 

ANS, do Ministério da Saúde ou, na omissão destes, 

da Organização Mundial de Saúde - OMS. 
 

Artigo 13º - Será objeto de justificação por 

escrito, firmada pelo chefe da equipe responsável 

pelo parto, a adoção de qualquer dos procedimentos 

que os protocolos mencionados nesta Lei 

classifiquem como: 
 

I - desnecessários ou prejudiciais à 

saúde da gestante ou parturiente ou 

ao nascituro; 

II - de eficácia carente de evidência 

científica; 

III - suscetíveis de causar dano 

quando aplicados de forma 

generalizada ou rotineira. 
 

§ 1º A justificação de que trata este artigo 

será averbada ao prontuário médico após a entrega de 

cópia à gestante ou ao seu cônjuge, companheiro ou 

parente. 

 
§ 2º Ressalvada disposição legal expressa em 

contrário, ficam sujeitas à justificação de que trata 

este artigo: 

 
1. a administração de enemas; 

2. a administração de ocitocina, a fim 

de acelerar o trabalho de parto; 

3. os esforços de puxo prolongados e 

dirigidos durante processo expulsivo; 

4. a amniotomia, e 

5. a episiotomia, quando indicado. 

 
Artigo 14- A equipe responsável pelo parto 

deverá: 

 
I - utilizar materiais descartáveis ou 

realizar desinfecção apropriada de 

materiais reutilizáveis; 

II - utilizar luvas no exame vaginal, 

durante o nascimento do bebê e na 

dequitação da placenta;  

III - esterilizar adequadamente o 

corte do cordão; 

IV - examinar rotineiramente a 

placenta e as membranas 

V - monitorar cuidadosamente o 

progresso do trabalho de parto, 

fazendo uso do partograma 

recomendado pela OMS; 

VI - cuidar para que o recém-nascido 

não seja vítima de hipotermia.  

 

§ 1º Ressalvada a prescrição médica em 

contrário, durante o trabalho de parto será permitido à 

parturiente: 

 

1. manter liberdade de movimento 

durante o trabalho de parto; 

2. escolher a posição física que lhe 

pareça mais confortável durante o 

trabalho de parto; 

3.  ingerir líquidos e alimentos leves.  

 

§ 2º Ressalvada prescrição médica em 

contrário, será favorecido o contato físico precoce 

entre a mãe e o recém-nascido após o nascimento, 

especialmente para fins de amamentação.  

 

Artigo 15º - A Administração Estadual 

deverá estipular por meio de regulamento as 

condições em que o parto domiciliar poderá ser 

realizado por decisão voluntária da gestante. 

 

§ 1º A decisão a que se refere o “caput” deste 

artigo deverá merecer menção expressa no Plano 

Individual de Parto, vinculando, nesta hipótese, o 

Poder Público.  
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§ 2º O Plano Individual de Parto deverá 

estipular, pormenorizadamente, os cuidados 

necessários ao êxito e à segurança do processo.  

 

Artigo 16º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

 

Artigo 17º - Esta Lei entra em vigor na data 

da publicação. 

 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposta procura estabelecer 

regras claras para o cumprimento e garantia dos 

direitos básicos da gestante, do bebê e do pai, durante 

toda a gravidez até o pós-parto, em toda a rede 

pública do Estado. 

Nosso objetivo foi reunir regras dispersas em 

protocolos e portarias que nem sempre são 

cumpridas, normatizadas as mesmas em uma única 

lei, válida para todo o Estado.  

O projeto atende a uma demanda cada vez 

maior das mulheres: o respeito aos direitos na hora do 

parto. É importante mencionar que o Estado de São 

Paulo já avançou muito na questão e a Lei Paulista nº 

15.7569/2015 serviu de inspiração para nossa 

iniciativa. 

Os principais pontos da proposta são: 

 

1. Direito à anestesia em parto 

normal e escolha de métodos de 

alívio da dor. Apesar de não ser regra 

no SUS a anestesia em parto normal 

quando solicitada pela gestante, passa 

a ser um direito no Estado, que 

também dá agora a opção de métodos 

não farmacológicos de alívio da dor. 

2. Direito ao Plano Individual de 

Parto. O Plano Individual de Parto, já 

utilizado por muitas mulheres na rede 

particular, agora será para todas na 

rede pública. Feito a partir da 

orientação especializada durante o 

pré-natal, indicará o tipo de parto 

preferencial e opções sobre anestesia, 

acompanhante e monitoramento 

cardíaco-fetal. 

3. Garantia do exercício do direito a 

um acompanhante. 

4. Saber com antecedência onde será 

realizado o parto. A gestante será 

informada ainda durante o pré-natal 

sobre a unidade de saúde à qual deve 

se dirigir na hora do parto.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Devolva-se ao autor com base 

no artigo n.º 143 do Regimento Interno, por 

infringência do artigo 63 da Constituição Estadual.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 406/2017 

 

DECLARA DE UTILIDADE 

PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 

ESPORTIVA ALTO 

INDEPENDÊNCIA FUTEBOL 

CLUBE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. - Fica declarada a Utilidade Pública 

da Associação Esportiva Alto Independência Futebol 

Clube, com sede no município de Cachoeiro de 

Itapemirim ES, nos termos da Lei nº 3979, de 26 de 

novembro de 1987. 
 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2017. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Associação Esportiva Alto Independência 

Futebol Clube foi fundada em 03 de fevereiro de 

2003, sendo registrada junto a Secretaria da Receita 

Federal sob o CNPJ nº 05.895.882/0001-14.  

Desde sua constituição, a Associação tem 

atuado de forma significativa para o desenvolvimento 

esportivo, comunitário, educacional e social de 

crianças e adolescentes por meio da prática 

desportiva, contribuindo com ações sociais e 

organizando e participando de eventos esportivos que 

visam o bem estar de seus atletas e suas famílias.  

São princípios estatutários da Associação: 
 

“a) fornecer apoio e assistência aos 

associados, colaborando na difusão 

da prática de esportes em geral, 

especialmente, o futebol de campo e 

de quadra, em seus associados; .......  

c) proporcionar diversões de caráter 

Educativo, Social, Cultural e 

Recreativo; 
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d) promover atividades de caráter 

Assistencial, Educacional, 

Filantrópico, tudo sem fins 

lucrativos; ......... 

g) desenvolver e promover cursos de 

capacitação e atualização 

profissional para os associados 

membros;” 

Diante do exposto, o deputado proponente 

solicita a colaboração e a parceria dos colegas 

parlamentares para aprovação do presente Projeto de 

Lei, que reconhece as relevantes atividades 

filantrópicas desenvolvidas pela Associação 

Esportiva Alto Independência Futebol Clube, 

declarando-a de Utilidade Pública.  

 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2017.  

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Assistência Social, na forma do artigo 

276 do Regimento Interno.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 407/2017 

 

Dispõe sobre a preferência de idosos, 

mulheres grávidas ou com criança de 

colo e pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida nos assentos do 

transporte coletivo.  

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Todos os assentos dos veículos do 

transporte coletivo público passam a ser preferenciais 

a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, 

mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo e 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Art. 2º - Os avisos devem ser afixados ao 

longo dos veículos, em locais de fácil visualização 

dos usuários do transporte coletivo, contendo as 

instruções sobre os assentos, que são todos 

preferenciais. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 60 dias após 

a data de sua publicação. 

 

Art. 4º- Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de lei visa contribuir com o 

processo de respeito aos idosos, mulheres grávidas, 

mulheres com crianças de colo e pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, possibilitando 

que o respeito e a gentileza em estabelecer como 

prioritário todos os assentos dos ônibus da rede 

pública de transportes. 

Não podemos permitir que uma pessoa mais 

jovem e com saúde plena ocupe o assento do ônibus 

quando um idoso ou uma gestante viaje em pé.  

Assim, trata-se de uma iniciativa cidadã que 

pretende contribuir com o respeito ao próximo e a 

boa convivência entre jovens, idosos, pessoas com 

deficiência e gestantes no transporte público. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

124/2017. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 408/2017 
 

“Declara de utilidade pública 

estadual a SINDICATO 

NACIONAL DOS 

APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS DA 

FORÇA SINDICAL - SINDINAPI 

- ES”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública 

estadual a “SINDICATO NACIONAL DOS 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA 

FORÇA SINDICAL - SINDINAPI - ES” do 

município de Vitória/ES. 

 

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

sua publicação. 
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Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 24 

de outubro de 2017. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Sindicato Nacional dos Aposentados, 

Pensionistas, e Idosos da Força Sindical - 

SINDINAPI -ES, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 

04.040.532/0014-28, com sede à Avenida Marechal 

Mascarenhas de Moraes, nº. 2585, Bento Ferreira, 

Vitória/ES, CEP 29-050-667. 

O presente sindicato foi fundado 06 de maio 

de 2009 têm por finalidade precípua a representação, 

a coordenação, e defesa dos interesses difusos, 

individuais e coletivos da categoria especial 

constituída pelos aposentados, pensionistas e idosos, 

urbanos e rurais, oriundos das entidades privadas e da 

administração pública, perante os poderes públicos, a 

sociedade, o Instituto Nacional de Seguro Social e 

quaisquer outras entidades de previdência social, da 

natureza geral e/ou complementar. 

Ainda, propõe-se a criar programas de 

prestação de serviço na área de assistência jurídica 

aos integrantes da categoria, promover a 

solidariedade entre os associados e os trabalhadores 

em atividade, estimular a formação de programas de 

geração de renda e de qualificação profissional, 

promover e participar de projetos e programas 

destinados a educar, preparar, apoiar e beneficiar a 

criança e adolescente, lutar pela garantia de acesso ao 

mercado de trabalho aos aposentados, pensionistas e 

idosos que pretendem voltar a trabalhar. Por fim, o 

sindicato se baseia na pratica do sindicalismo 

democrático, autônomo, independente e pluralista, 

tendo suas ações voltadas para defender a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária. 

O reconhecimento desta Associação como de 

Utilidade Pública possibilitará a ampliação de sua 

atuação, por isso pedimos o apoio dos pares desta 

Casa de Leis na aprovação deste Projeto de Lei. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Assistência Social, na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52/2017 

 

Inclui os itens 2.6, 2.6.1 e 2.6.2 no 

Anexo III da Resolução nº 

2.890/2010 e dá outras providências.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam incluídos os itens 2.6, 2.6.1 e 

2.6.2 no Anexo III da Resolução nº 2.890/2010, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Anexo III  

 

(...)  

 

2.6 Para os futuros provimentos do 

cargo efetivo de Consultor 

Parlamentar Temático, integrante do 

Quadro Permanente de Pessoal da 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, passar-se-á a exigir 

como requisitos: 

2.6.1 Escolaridade: curso superior 

completo e conclusão de pós-

graduação e/ou especialização. 

2.6.2 Qualificação: curso superior 

completo e conclusão de pós-

graduação e/ou especialização nas 

áreas especificadas no edital do 

concurso, assim como registro 

profissional correspondente. (NR)” 

 

Art. 2º Permanecem mantidas, sem qualquer 

alteração, a denominação e as atribuições do cargo de 

Consultor Parlamentar Temático.  

 

Art. 3º A alteração efetivada na forma do 

artigo 1º desta Resolução não implica novo 

enquadramento, tampouco transposição ou 

transformação do cargo elencado.  

 

Art. 4º A alteração de que trata o artigo 1º 

desta Resolução  não gera quaisquer efeitos 

financeiros retroativos e prospectivos.  

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação.  

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Resolução 2.890 de 2010 em seu artigo 53 

e parágrafos determina que a carreira de Consultor 

Parlamentar Temático, expressão dada pelo Art. 13 
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da Resolução nº 3.420, de 08 de agosto de 2013, 

disciplinada pela Resolução nº 2.627, de 10.12.2008, 

determina no § 2º que, para provimento do cargo de 

Consultor Parlamentar Temático de 1ª Categoria 

exigir-se-á a conclusão de curso de educação superior 

na área prévia e especificamente determinada, a 

critério da Administração, de acordo com a 

necessidade do serviço. 

Cabe ao Consultor Parlamentar Temático, 

dentre outras atribuições, prestar consultoria, 

assessoria, orientação e assistência técnica à Mesa 

Diretora, aos Deputados, à Direção Geral da 

Secretaria, às Comissões Parlamentares e às unidades 

administrativas da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 

Ocorre que, no mundo atual, a cada dia, com 

a utilização maciça da internet a nível mundial, os 

acontecimentos, a informação e a difusão do 

conhecimento têm alcançado os mais diversos pontos 

do planeta em apenas alguns segundos, exigindo das 

pessoas constante atualização e/ou especialização nas 

áreas de sua graduação, além do domínio de vasto 

conhecimento genérico que permita também ter uma 

visão do todo e não somente da matéria que domina. 

Vale ressaltar que, nos últimos anos, as 

Comissões Permanentes e Temporárias desta Casa de 

Leis têm cobrado dos setores técnicos da Assembleia 

servidores com especialização em diversas áreas 

como tributação, petróleo e gás, meio ambiente, 

mobilidade urbana, dentre outros, para darem suporte 

mais especializado às Comissões Parlamentares de 

Inquérito, às Comissões Permanentes, como a de 

Infraestrutura, Mobilidade Urbana e tantas outras 

matérias que são discutidas, analisadas e votadas 

neste Poder. 

Finalmente, a matéria tem como mérito 

principal recrutar pessoal de alta qualificação para 

dar suporte ao setor legislativo desta Casa de Leis, 

sem ter qualquer impacto financeiro ou orçamentário. 

Em razão do exposto acima e da necessidade 

sempre crescente de recrutar servidores cada vez 

mais capacitados e, principalmente, conectados com 

a intensa mudança diária que o país e o mundo 

sofrem em poucos segundos, é que apresentamos esse 

projeto.  Busca-se também melhorar o nível da 

seleção de novos servidores que, ao ingressarem por 

concurso público, se exija escolaridade de nível 

superior e que com a nova proposta também deverão 

possuir conclusão em pós-graduação e/ou 

especialização na área de graduação. 

Na certeza de estar contribuindo para que 

esta Casa de Leis tenha sempre um quadro técnico da 

mais alta qualidade é que peço aos nobres pares a 

aprovação da presente matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, Finanças e à Mesa Diretora.  

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 30/2017, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 359/2017, 

que altera a Lei nº 3.196, de 09.01.1978 e a Lei 

Complementar nº 850, de 17.03.2017, foi lido na 

Sessão Ordinária do dia 11.10.2017 e publicado no 

Diário do Poder Legislativo do dia 16.10.2017, às 

páginas 01 e 02. 

Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 16.10.2017 o requerimento para sua tramitação 

em urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia 

da Sessão Ordinária do dia 17.10.2017, recebendo, a 

partir de então o Parecer oral da Comissão 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

pela constitucionalidade e legalidade. 

A Comissão de Segurança e Combate ao 

Crime Organizado se prevaleceu do prazo regimental 

para analisar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

17.10.2017. Posteriormente, o Projeto foi inserido na 

Ordem do Dia da Sessão Extraordinária realizada no 

dia 24.10.2017, tendo a Comissão de Segurança 

emitido Parecer oral pela aprovação, com adoção de 

emenda apresentada pelo relator, Deputado Gilsinho 

Lopes. Em seguida, a Comissão de Finanças opinou, 

por meio de Parecer oral, pela aprovação da matéria 

com adoção da emenda. 

Na forma do § 8º do art. 82 do Regimento 

Interno, o Projeto retornou à Comissão de Justiça 

para nova análise, tendo em vista a emenda 

apresentada, a qual emitiu Parecer oral pela 

constitucionalidade e legalidade, na forma do Parecer 

oral da Comissão de Segurança. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei Complementar nº 30/2017 à 

apreciação do Plenário que o aprovou na forma do 

Parecer oral da Comissão de Segurança. Por ter sido 

aprovado com emenda, o Projeto veio a esta 

Comissão para elaboração de sua Redação Final, na 

forma do art. 212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

EMENDA CONSTANTE NO PARECER ORAL 

DAS COMISSÕES PERMANENTES, 

CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO, 

ACOLHIDA PELO PLENÁRIO: 

 

EMENDA Nº     /2017 
 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2017 
 

Ficam suprimidos o inciso IV do § 2º e o 

inciso II do § 3º do artigo 92 A, constante do artigo 

1º do Projeto de Lei Complementar nº 30/2017. 
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Com base no art. 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 

nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 

nº 107/2001, e no Manual de Normas de Redação 

Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 

alterações abaixo destacadas. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 30/2017 

 

Altera a redação dos §§ 2º e 3º do art. 

92-A da Lei nº 3.196, de 09 de 

janeiro de 1978, e do art. 2º da Lei 

Complementar nº 850, de 17 de 

março de 2017. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os §§ 2º e 3º do art. 92-A da Lei nº 

3.196, de 09 de janeiro de 1978, acrescentados pela 

Lei Complementar nº 617, de 02 de janeiro de 2012, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 92-A. (...) 

 

(...) 

 

§ 2º Os praças convocados na forma 

deste artigo não poderão ser 

empregados nos tipos e/ou processos 

de patrulhamento ostensivo e nas 

atividades de combate a incêndios, 

salvo prestando serviço: 

 

I - de proteção e escolta de agentes 

públicos; 

 

II - de segurança de perímetro e 

interior de instalações de serviços 

públicos; 

 

III - de guarda de organização militar 

estadual; 

 

IV - em atividades administrativas 

em geral nas organizações militares 

estaduais; 

 

V - de busca e salvamento, em casos 

de calamidade pública. 

 

§ 3º Os oficiais convocados na forma 

deste artigo não poderão exercer 

cargo ou função, devendo ser 

designados para prestação de 

serviços: 

 

I - em comissão, encargo ou missão; 

 

II - em atividades administrativas em 

geral nas organizações militares 

estaduais; 

 

III - de supervisão e coordenação das 

atividades previstas nos incisos I, II e 

V do § 2º deste artigo. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 

850, de 17 de março de 2017, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 2º A prestação de serviço 

voluntário de que trata o art. 1º tem 

por objetivo permitir o 

aproveitamento técnico e qualificado 

de policiais civis que já se encontram 

aposentados, no exercício de tarefas 

de natureza eminentemente técnico-

administrativa e de proteção e escolta 

de agentes públicos, no âmbito da 

segurança pública. 

 

Parágrafo único. As tarefas referidas 

neste artigo compreendem o 

atendimento ao público, a lavratura 

de boletins de ocorrências, o 

preenchimento de formulários 

diversos, a condução de veículos 

policiais automotores, a segurança do 

agente público dentre outras 

atividades afins.” (NR) 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

PARECER N.º 464/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL do 

Projeto de Lei Complementar nº 30/2017, de 

autoria do Exmo. Senhor Governador do Estado. 

 

Plenário “Dirceu Cardoso”, em 24 de outubro 

de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 

MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

GILSINHO LOPES 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

124/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo assinado, membros da 

Comissão de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado desta Casa de Leis, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 

encaminhe ao Sr. Júlio César Pompeu - Secretário 

de Estado de Direitos Humanos o seguinte 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

 

Quantos contratos de servidores DT 

do IASES (Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo) 

foram realizados nos últimos 2 (dois) 

anos? 

 

Quantas exonerações de servidores 

DT do IASES (Instituto de 

Atendimento Socioeducativo do 

Espírito Santo) e quais as 

motivações? 

 
Quantas sindicâncias foram 

realizadas nos últimos 2 (dois) anos 

no IASES (Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo) 

 
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2017. 

 
GILSINHO LOPES 

Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Vice Presidente 

SANDRO LOCUTOR 

JAMIR MALINI 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Jamir Malini e Eliana 

Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Oficie-se.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Solicito às Senhoras e 

Senhores Deputados que, naturalmente, estão nas 

dependências desta Casa recebendo inúmeras 

lideranças, pois inclusive ao sair do gabinete e vir 

para a sessão encontrei diversos parlamentares 

reunidos com várias lideranças, que estejam presentes 

em Plenário, porque teremos agora a segunda parte 

do Expediente, que é sujeito à deliberação. Antes, 

porém, de fechar os registros, passo a palavra ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado, Senhor Presidente. Além de solicitar 

que V. Ex.ª despache favoravelmente o nosso 

requerimento de submeter à Comissão de Justiça a 

decisão da Mesa de devolver o Projeto de Lei n.º 

405/2017, de minha autoria, que trata de parto 

humanizado, o que nós discutimos muito ontem na 

reunião da Comissão de Saúde e, inclusive, ontem à 

noite com a Senhora Deputada Eliana Dadalto, que 

fez uma audiência pública muito boa, com o 

Ministério Público, magistrados, Tribunal de Justiça. 

Quero parabenizar a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto por este momento.  

E, neste momento também, nesta fase de 

encher linguiça, mais uma vez... 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - V. Ex.ª, então, quer... Qual é o 

pleito que V. Ex.ª faz? V. Ex.ª está recorrendo à 

Mesa Diretora o despacho denegatório?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

É.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Defiro. À Comissão de Justiça.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, eu estou com a palavra. Eu queria 

que V. Ex.ª garantisse a minha palavra.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - É porque V. Ex.ª fez um 

pedido para falar justamente em cima de uma matéria 

de V. Ex.ª.  

Senhor Deputado Da Vitória.  
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, vou declinar do pela ordem, e quero, logo 

após, discutir essas matérias que estão  na pauta de 

hoje.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Obrigado.  

A pedido, também, do Senhor Deputado Da 

Vitória.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Esmael de Almeida.  
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 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

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

que o Projeto de Lei n.º 51/2017, de minha autoria, 

que está na Ordem do Dia desta manhã, item n.º 9, 

seja baixado de pauta. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Defiro o pedido de V. Ex.ª 

porque tem amparo regimental. 

 Fica baixado de pauta o Projeto de Lei n.º 

51/2017, item n.º 9 da Ordem do Dia. 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung e Sandro 

Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - A pedido do Senhor Deputado 

Da Vitória, solicito que seja exibido vídeo 

institucional. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Muito 

obrigado, Senhor Presidente. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Padre Honório) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Neste momento, concedo a 

palavra ao Presidente da Comissão de Finanças e 

líder da região metropolitana do Guandu, Senhor 

Deputado Dary Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, V. Ex.ª já atendeu ao pedido que faria, de 

abrir o vídeo no painel.  

Aproveito a oportunidade para convidar 

todos os Senhores Deputados, principalmente os 

membros da Comissão de Finanças, para a primeira 

audiência pública do orçamento do estado, no 

município de São José do Calçado, hoje, às 18h. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Peço a V. Ex.ª que me 

represente nesse momento. Está feito o convite e 

reforço que a audiência pública é para discutir a peça 

orçamentária regionalmente, no município de São 

José do Calçado. 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 

Informo que temos dezesseis Senhores 

Deputados presentes. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Agradeço a 

V. Ex.ª, mas também ao Senhor Presidente Erick 

Musso e aos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos 

e Raquel Lessa, que compõem a Mesa Diretora, por 

receberem na segunda-feira, durante a sessão, os 

policiais militares que salvaram um cidadão da 

tentativa de suicídio na Terceira Ponte, no decorrer 

desta semana. 

Citarei os nomes dos membros desta 

guarnição: soldado Lucas Soeiro Barroso, cabo 

Arnaldo do Couto Miranda; 3.º sargento Rogério 

Mendes e soldados Roberto dos Santos Mariano, 

Rafael Ferrari Barreto e Erickson Ferreira Arruda. 

O soldado Lucas Soeiro Barroso, filho do 

cabo Duarte, que trabalha nesta Casa, demonstrou 

muita competência, sensibilidade e também 

profissionalismo. Esta Casa vai homenageá-los com 

uma placa demonstrando assim toda a atenção que 

tem dado às pessoas que trabalham pela segurança 

pública, principalmente doando o seu tempo, a sua 

disponibilidade e também a sua competência para 

salvar vidas.  

Esse é um grande exemplo. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Não por isso. Acolhemos a 

manifestação mais uma vez do Senhor Deputado Da 

Vitória. Solicito à Mesa Diretora que encaminhe ao 

comando-geral da PM a manifestação do conjunto de 

parlamentares, parabenizando esses policiais 

militares que desenvolvem um trabalho brilhante. E 

que seja incluído em sua ficha funcional. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 123/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, 

ouvido o plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Resolução nº 18/2017, de sua autoria, 

que modifica dispositivos contraditórios do 

Regimento Interno e propõe alterações no texto 

vigente dos artigos 112, 169, § 2º, 226 e 201, § 6º. 

 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2017. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 123/2017. (Pausa) 
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Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória para justificação de voto.  

 
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, é um projeto importante, por isso apoiei 

para que possamos ter urgência do mesmo.  

Senhor Presidente, aproveitando este tempo, 

quero falar sobre mais um capítulo da novela do 

Hospital e Maternidade Sílvio Avidos, de Colatina. É 

importante para que todos no estado do Espírito 

Santo, nesta Casa, a sociedade, os profissionais de 

imprensa, possam ter a certeza de que apoio termos 

um hospital ampliado na cidade de Colatina. É 

importante que todos saibam que realmente o 

Governo do Estado não licitou. Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, V. Ex.ª nos deu uma consultoria 

ontem. Chamamento público é uma concorrência e, 

de acordo com V. Ex.ª, o procurador da Casa e outros 

experientes gestores, o Governo do Estado não 

precisa licitar, justificando a necessidade, pois ela 

existe. Somos a favor do novo hospital, já defendi 

várias vezes. O que somos contra, e já foi pacificado, 

é o formato que foi feito.  

Hoje, o Governo do Estado viu o erro que 

cometeu, a merda que fez, desculpem-me a 

expressão, e está em Colatina, às 9h30min, no 

auditório da Apae, tentando consertar o erro que fez, 

Senhor Deputado Sergio Majeski.  

As empresas participaram e apresentaram 

preços diferentes, mas a que apresentou menor preço, 

como já falei, apresentou um projeto lindo. E as 

informações que temos, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, nosso presidente, é que foi pago, nesse 

projeto, setenta mil reais há muito tempo, mas o 

edital foi lançado um dia desses. Será que eles são 

profetas e advinham? Ou têm informação 

privilegiada? Porque a PW do Brasil, empresa que 

hoje praticamente não funciona mais e tem seus 

empréstimos facilitados, como me informaram as 

pessoas, vai contemplar. O edital, que está chegando 

agora à minha mão, não contempla equipamentos 

para UTI e vários outros equipamentos.   

Vamos fazer um cálculo: a empresa 

vencedora ganhou a trezentos e vinte mil reais por 

mês. Vezes doze, são três milhões, oitocentos e 

quarenta mil por ano. Vezes vinte anos, são setenta e 

seis milhões e oitocentos mil reais.  

É isso que a população de Colatina não está 

aceitando, Senhor Deputado Freitas. Com setenta e 

seis milhões e oitocentos mil reais, você constrói um 

belo hospital. Mas ficar pagando aluguel a 

compadre? Não!  

Agora vão querer colocar o batalhão de 

choque do Governo do Estado para justificar que tem 

gente contra a saúde. Esperem! O colatinense pode 

ser humilde, o capixaba pode ser humilde, mas não é 

bobo.  

Chega de sangrar o dinheiro do povo e faltar 

remédio para poder ajudar à população. Ah! Tem que 

ter ambulância para Vitória! Ah! O hospital precisa 

melhorar! Precisa. Mas estou pedindo somente uma 

coisa: debata com a sociedade, debata com os 

vereadores, mas antes do processo de chamamento 

público. Talvez o Governo não conheça o que 

estamos solicitando: respeito com o dinheiro do 

povo.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Freitas, 

Janete de Sá e Pastor Marcos 

Mansur) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Muito obrigado, Senhor 

Deputado Da Vitória.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Recurso 

interposto pelo Exmo. Senhor Deputado Sergio 

Mageski, em razão de decisão contrária do Exmo. 

Senhor Presidente em Questão de Ordem nos termos 

do Parecer da Procuradoria Geral deste Poder, acerca 

da concessão da Medalha “Educador Capixaba 

Renato Pacheco” ao Sr. Governador, conforme 

Resolução 4.943, de 05/10/2017. Parecer n.º 

462/2017, da Comissão de Justiça, pela rejeição do 

recurso do autor. Publicado integralmente no DPL 

do dia 24 de outubro de 2017. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a apalavra ao Senhor 

Deputado Jamir Malini para encaminhar a votação do 

recurso interposto pelo Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Em nome 

do Líder do Governo, quero encaminhar que os 

demais pares votem contrário a esse requerimento do 

Senhor Deputado Sergio Majeski. No entendimento 

que já foi até feito essa comenda, com todo o respeito 

ao Senhor Deputado, o Líder do Governo encaminha 

voto contrário. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação. 

 Os Senhores Deputados que aprovam o 

recurso do Senhor Deputado Sergio Majeski 

permaneçam sentados; os contrários se coloquem de 

pé. Senhora Deputada Raquel Lessa, da Mesa 
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Diretora, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

(Pausa) 

 Fica rejeitado o recurso do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 
  

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificar meu voto. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 
  

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, essa é uma questão de ordem. Se esta 

Casa, que é chamada de Casa de Leis, primasse pelo 

cumprimento do Regimento e das suas próprias 

resoluções, ninguém nem havia oferecido uma 

Medalha Educador Renato Pacheco para o senhor 

Paulo Hartung. Lembrando que na resolução que 

oferece a medalha a ele, sequer consta o termo ao 

governador, mas é ao senhor Paulo Hartung. Mesmo 

que fosse ao governador, pela resolução não pode.  

A resolução criada por esta Casa é clara, a 

Medalha Educador Renato Pacheco deve ser 

destinada a professores ou profissionais da educação 

ou instituições, por práticas inovadoras, criativas em 

desenvolvimento nas escolas e em suas comunidades.  

Onde é que o senhor Paulo Hartung se 

enquadra? Educador não é, instituição tão pouco. 

Então, essa medalha, na verdade, aquela cerimônia 

foi feita, em grande parte, para enaltecer o Governo e 

as suas políticas educacionais. Inclusive, hoje, o 

governador Paulo Hartung não mereceria nem um 

cumprimento pelas suas políticas educacionais, só 

pelo fato de ter fechado cinquenta escolas estaduais 

no Espírito Santo, a forma com que trata professores, 

a forma com que tem sucateado a maior parte das 

escolas, e não investindo sequer o mínimo de vinte e 

cinco por cento, constitucional, na educação.  

Então, essa medalha, ainda que o senhor 

Paulo Hartung fosse professor ou fosse ele uma 

instituição, pelo que tem feito, pelos absurdos que tem 

feito com a educação capixaba, não mereceria. Mas, 

independente disso, ele não pode receber a medalha 

porque a resolução é clara, mesmo assim, tanto a 

Procuradoria como a Comissão de Justiça acha que é 

improcedente o meu questionamento. Claro que é 

improcedente! Porque aqui o que menos se cumpre é 

Regimento, o que menos se cumpre são resoluções, o 

que menos se cumpre são normas e, ainda assim, 

chamamos isto aqui de Casa de Leis, mas os seus 

próprios membros não cumprem aquilo que diz as 

resoluções e o Regimento que a própria Casa criou. 

Muito obrigado, Senhor Presidente! 
  

 (Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 
  

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Quero justificar meu 

voto. 

 A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor. 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, cumprimento as assessorias presentes, as 

lideranças que nos acompanham da galeria da 

Assembleia, bem como o amigo telespectador que 

nos acompanha pela TV Ales, pela TV Educativa e 

demais veículos de comunicação. 

 Justifico meu voto, Senhora Presidente, até 

porque entendo o posicionamento de alguns 

deputados que têm uma oposição ferrenha nesta 

Casa. Porém, quando falamos de educação no 

Espírito Santo, é claro que mazelas estão acumuladas 

ao longo de vários governos. É importante dizer que 

o Governo do Estado está investindo sim na 

educação, Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

Talvez não no mote que se espera, talvez tirando 

algumas pessoas da sua zona de conforto, como o 

projeto Escola Viva, que está sendo enaltecido em 

todos os municípios onde está em pleno 

funcionamento. É claro que algumas mudanças 

ocorrem e tiram algumas pessoas da sua zona de 

conforto, mas só na rede estadual do meu município 

de Cariacica há mais de sessenta milhões investidos 

já neste governo, só em reformas, construções e 

manutenção. Mais de sessenta milhões de reais só no 

meu município de Cariacica. Quem quiser sair da sua 

zona de conforto, levantar a poupança da cadeira e se 

deslocar, por exemplo, a Jardim Botânico, no meu 

bairro, na minha região, verá uma escola de seis 

milhões e meio de reais sendo construída, uma escola 

que há mais de dez anos caiu de cima de uma pedra. 

Só a reforma e a manutenção da Escola Cristo Rei, no 

bairro São Francisco, três milhões e oitocentos mil 

reais. A Escola Maria Penedo, no bairro de Itacibá, 

uma construção gigantesca, uma reforma, 

praticamente uma nova construção em uma escola. 

Não é justo quando se fala que há um descaso 

total com a educação no Espírito Santo. Compreendo 

e entendo o posicionamento pessoal e de oposição 

nesta Casa e respeito, mas não poderia me calar e 

deixar de dizer que ao longo de vários anos e de 

vários governos várias mazelas estão acumuladas. É 

importante que façamos justiça. Por exemplo, no 

episódio da Escola Gladiston Barbosa, em Jardim 

Botânico, o terreno foi comprado no governo 

anterior, foi pago neste governo e, agora, está em 

plena execução. Também como foi comprado o 

terreno para a Escola Castelo Branco, em Cariacica, 

dez mil e quinhentos metros de terreno. Há sim um 

investimento na educação. Claro que com demanda 

reprimida não se consegue resolver tudo de um 

momento para o outro.  

É o que tinha para manifestar e justificar meu 

voto, Presidente, Senhora Deputada Raquel Lessa. 
  

 (Registra presença o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho) 
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A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos para justificação de voto. 
  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, o Senhor Deputado Sergio Majeski é 

como um cometa, como uma estrela: brilha e apaga. 

Brilhou muito ontem quando defendeu o projeto que 

proíbe pornografia nas áreas públicas, mas hoje, ao 

fazer a defesa da sua questão de ordem, não brilhou 

tanto porque acusa a Casa de não respeitar o 

Regimento, quando a questão legislativa, quando 

tomada uma decisão, é do direito do deputado fazer 

recurso. Esse recurso que ele fez se baseia, entre 

aspas, em uma implicância com a execução da 

resolução, que diz, no entendimento dele, 

popularmente traduzindo o que ele quer explicar, que 

a medalha teria que ter sido dada ao Governo do 

Estado, e não ao governador Paulo Hartung. 

O espírito da lei tem que ser compreendido 

mesmo que a frieza do texto esteja dando 

interpretação diferente. O Palácio virá à Assembleia 

andando para receber essa Medalha? Quem recebe 

medalha em nome do Governo do Estado é o 

governador. Não existe recebimento de honrarias 

pelo poder, pela instituição. Quando isso ocorre - a 

instituição merecedora de uma honraria pela questão 

da composição de todos seus membros terem dado 

causa ao mérito da honraria - quem recebe é quem 

representa aquela instituição. E, no caso da medalha 

que foi concedida ao Governador Paulo Hartung, é 

evidente que foi concedida como Governador do 

Estado; então, não é uma honraria individual. Se ele 

não fosse governador, com certeza, ele não receberia 

porque não teria atividade na área da educação. A 

medalha é dada individual quando o profissional 

trabalha na área da educação e desempenha na sua 

função aquelas atividades que lhe dão a condição de 

ter-se destacado e ser merecedor. 

 Tirando essa, entre aspas, implicância, a 

Mesa respondeu a questão de ordem, dentro do 

princípio legal do Direito, de que dizer que a medalha 

é dada ao governador ou dada ao Governo do Estado 

é redundância, é a mesma coisa. Quem recebe 

medalha pelo Governo do Estado é o, evidentemente, 

seu representante, e o representante do Governo do 

Estado é o Governador eleito pela população 

capixaba. 

 Então não houve nenhuma transgressão de 

Regimento, nem nenhuma intenção de querer 

menosprezar o grande Deputado Sergio Majeski, que 

hoje está recebendo os louros da imprensa por ter 

sido o único, ontem, que ficou contra o projeto do 

Senhor Deputado Euclério Sampaio.  

 A Casa é isto: uma hora você tem sucesso, 

outra hora você é obrigado a reconhecer que aquilo 

que está pleiteando, não pode ser também sucesso por 

não contar com o amparo legal e o com a regra 

definitiva, que você tenta impor naquilo que você 

pensa. 

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 
  

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

justificar o voto. 
  

 A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhora Presidente, Senhores e Senhoras Deputadas, 

hoje vou dar uma de Deputado Enivaldo. Apesar de 

ter ficado quieto na votação, concordo que nesta Casa 

é praxe não rejeitar votar contra homenagem de 

nenhum Deputado, só se o homenageado for ficha 

suja mesmo! Entendeu, Senhor Deputado Erick 

Musso? Entendo os motivos do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, mas é praxe desta Casa nenhum 

Deputado ser deselegante com outro Deputado. 

Independente do Regimento, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos tem razão nisso. 

 Quero ainda dizer, Senhores Deputados, 

especialmente, os do interior do estado, que sou a 

favor e sempre fui um lutador pela saúde. Mas, 

Senhor Deputado Da Vitória, quero pedir ao 

Governador que determine uma investigação para 

saber o que está acontecendo em Colatina, Senhor 

Deputado Freitas. Não pode uma pessoa, seis meses 

antes de fazer um projeto, ganhar a concorrência, um 

amigo do ex-secretário Guerino Balestrassi, o Paulo 

Vieira. O aluguel, uma bagatela de trezentos e vinte 

mil mensais. Como ele já faz o projeto seis meses 

antes da concorrência - uma concorrência armada - e 

ele leva? 

 Sou a favor sim, que se invista maciçamente 

na saúde, mas na saúde, não para se beneficiar 

apadrinhados, não para se beneficiar pessoas que 

trabalham em grupo político, Senhor Deputado 

Freitas. Acho que tem que ser revisto, tem que ter 

uma investigação séria do Ministério Público, porque 

vai se chegar à conclusão de que o projeto já estava 

pronto. Como é que ele sabia que iria ganhar a 

concorrência, Senhor Deputado Freitas? Isso não 

pode ocorrer no estado mais! Não tem mais espaço 

para isso, Senhor Deputado Nunes. 

 Quero acreditar com o governador não tem 

ciência, que o secretário da Saúde não tem ciência, e 

que se tome providencias para acertar essa questão. 

 A concorrência foi um teatro, porque o 

ganhador já estava com o projeto pronto - vou repetir 

- há seis meses, para um compadre do Guerino, que é 

uma liderança política do Governo no município de 

Colatina, vencesse a concorrência. 

 Aí é fácil. Num momento que ninguém está 

conseguindo locar nenhum imóvel, Senhor Deputado 

Freitas, aparece uma maravilha de um aluguel de 

trezentos e vinte mil por mês. E dinheiro, Senhora 

Deputada Janete de Sá, que poderia ir para leitos, sala 

de cirurgias... Poxa! Está sobrando dinheiro no 
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estado? É o que digo há muito tempo: está sobrando, 

está escondido, está começando a aparecer por causa 

da campanha. Quero acreditar que o Governo não 

tem participação nisso. Não estou atacando o 

Governo, estou pedindo para que o Governo e o 

secretário de Saúde abortem essa operação 

fraudulenta que está acontecendo no município de 

Colatina. Ontem passei a noite toda atendendo a 

telefonemas de Colatina. É chato atender a ligações 

do povo, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, e 

ficar quieto nesta Casa, apesar de não ser o meu 

reduto. 

 Não estou dizendo que tem participação de 

A, B ou C, mas que tem do Guerino para beneficiar o 

seu apadrinhado, Paulo Vieira, tem! E não tenho 

dificuldade de dar nome aos bois. 

 Obrigado, Senhora Presidente. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Findo o tempo destinado ao Pequeno 

Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

Mas, antes, quero parabenizar os estudantes 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Benicio Gonçalves, de Vila Velha, o coordenador 

pedagógico, Luiz Gustavo Luz, a professora 

Vanderleia Loss Pugnal. 1.ª série do ensino médio, 

vinte e três alunos. Sejam bem-vindos a nossa Casa, à 

Casa de vocês, à Casa do povo. Muito obrigada. 

  
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero saudar todos, em especial as 

pessoas que V. Ex.ª citou que estão nas galerias. 

E quero iniciar minha fala no tempo das 

Comunicações com um torpedo que recebi do Senhor 

Deputado Sandro Locutor. A mensagem diz assim: 

Deus nunca disse que a jornada seria fácil, Ele disse 

que a chegada valeria a pena. Bom dia. De fato, o 

Senhor Deputado Sandro Locutor foi muito feliz em 

mandar essa mensagem hoje. 

Quero iniciar minha fala sobre o tema 

agradecendo à parte da imprensa boa, à imprensa 

honesta, à imprensa que realmente divulga as 

matérias sem interesse de ativismo. Sobre o projeto, 

tenho o meu pensamento, defendo minhas ideias, 

defendo a maioria do povo deste estado, mais de 

noventa e cinco por cento que são a favor da família e 

das crianças.  

Sou a favor da arte, não sou a favor dessa 

safadeza que querem imputar como arte. Agora, em 

Belo Horizonte. Temos que dar um basta nisso! 

Primeiro, pisam nos nossos jardins, arrancam a nossa 

flor, matam o nosso cachorro, e não fazemos nada. 

Depois cortam as nossas gargantas. 

Não podemos deixar isso acontecer, porque 

uma emissora quer impor a vontade dela. E não estou 

preocupado se tem jornalista que participa de 

movimento ativista, que me critica, que tenta me 

desqualificar. Estou preocupado é com a família, com 

as nossas crianças, Senhor Deputado Da Vitória, 

estou preocupado com os homens e com as mulheres 

de bem deste estado. Estou preocupado com quem 

realmente quer fazer arte, com quem realmente 

defende valores. Agora, uma pequena minoria ficar 

revoltada, é um prazer, respeito a posição deles. 

Agora, quem bate leva.  

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, 

estou dormindo o sono dos justos, porque fiz a minha 

parte. Se o governador sancionará, Senhora Deputada 

Raquel Lessa, é um problema dele, não é meu, não é 

desta Casa. Se eles entrarão com uma ação de 

inconstitucionalidade e o governador sancionar, é 

problema dele e da Justiça. Enquanto eu tiver voz, 

Senhor Deputado Padre Honório, defenderei a 

família, as crianças e o direito do cidadão.  

Não posso ser favorável à imposição que 

estão fazendo, Senhora Deputada Raquel Lessa. 

Estão forçando as nossas crianças a optar se querem 

ser homem ou mulher. Isso é uma brincadeira, uma 

destruição de família, do lar e das nossas crianças. 

Como me disse um deputado um dia: Criança é para 

brincar, para aprender. Não é para aprender safadeza, 

mas para aprender as coisas boas da vida.  

E pelo fato de eu não concordar com esses 

iluminados, que se dizem conhecedores e doutores, com 

esses ativistas que realmente estão impregnando todos 

os lugares, que me calarei e ficarei com medo? Vou 

não! Fui eleito para defender o povo, e a maioria do 

povo do nosso estado. Não pode uma minoria se 

sobrepor. 

Quero agradecer mais uma vez à parte boa da 

imprensa, que realmente divulgou com isenção, que 

tece críticas, mas que não fez críticas com ódio, porque 

quem faz crítica com ódio mostra que está engajado em 

um movimento obscuro, contrário a tudo aquilo que o 

cidadão deseja.  

Quer destruir uma sociedade? Comece 

destruindo a família. E não podemos deixar acontecer 

no Espírito Santo o que vem acontecendo em outros 

estados. Crianças são levadas para verem essas 

atrocidades sem os pais saberem o que está 

ocorrendo.  

Farei um pedido de informação ao secretário 

Haroldo para saber se está permitindo, Senhores 

Deputados Pastor Marcos Mansur e Padre Honório, que 

essas revistas entrem nas nossas escolas, porque ele terá 

um desafeto ferrenho nesta Casa, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Escola é para se aprender 

Português, Matemática. Educação mesmo quem dá são 

os pais. Ninguém pode querer ensinar ao filho de 

ninguém o que ele deve ser.  

Obrigado, Senhora Presidente.  

  
 (Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

  
A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas. 
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O SR. FREITAS - (PSB) - Senhora 

Presidente, Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas, Mesa Diretora, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, povo capixaba que nos assiste 

neste momento pela TV Assembleia e pela TVE, 

Senhor Deputado Bruno Lamas, meu colega 

socialista de bancada.  

Fiz um pronunciamento ontem, a respeito da 

saúde, observando, Senhores Deputados Bruno 

Lamas, Padre Honório, Gildevan Fernandes, 

deputados do Norte e do Noroeste, e Senhor 

Deputado José Esmeraldo, que muito frequenta e 

estabelece como base o Norte, especialmente o 

município de Nova Venécia, Guararema e 

Cedrolândia, essa discussão da interrogação, da 

incógnita, da falta, talvez, de transparência desse 

investimento no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.  

Observando a cobrança legítima, justa, de 

fiscalização, por parte do Senhor Deputado Da 

Vitória, observando a cobrança, hoje, do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, ontem, fiz um 

pronunciamento pedindo clemência, pedindo 

urgência, pedindo à Vigilância Sanitária do Estado, à 

Vigilância Sanitária federal, à Anvisa, ao Ministério 

Público, à Comissão de Saúde desta Casa que façam 

uma vistoria no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, 

em São Mateus.  

Duvido, duvido, que tenha alguma unidade 

hospitalar do Estado que esteja em piores condições 

do que o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São 

Mateus. Duvido! E desafio o secretário de Saúde, o 

subsecretário de Saúde e o governo do Estado a 

apresentarem uma situação pior, do ponto de vista 

sanitário, do que o Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares, em São Mateus.  

Inclusive, é importante observar que o 

subsecretário de Estado da Saúde foi diretor do 

Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Ele conhece 

como a palma da mão, conhece muito melhor do que 

eu, muito melhor do que qualquer usuário, muito 

melhor do que o governador, do que o secretário de 

Saúde.  O subsecretário Fabiano Marily conhece as 

condições do Hospital Roberto Arnizaut Silvares.  

Então, penso que se há uma urgência para 

investir, para reconstruir ou para contratar a 

construção, por meio de locação de ativos, para uma 

unidade hospital deste Estado, desafio se não é o 

Hospital Roberto Arnizaut Silvares. E para tanto estou 

aqui conclamando os colegas deputados que têm base 

naquela região, os Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Raquel Lessa, Enivaldo dos Anjos, porque é 

uma referência para Barra de São Francisco. O 

Hospital Santa Rita de Cássia, em Barra de São 

Francisco, quando precisa de remoção é para o 

Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.  

Por três anos consecutivos coloco emenda no 

orçamento de, pelo menos, dez milhões de reais 

pedindo encarecidamente a reconstrução do Hospital 

Roberto Arnizaut Silvares. Sei muito bem que dez 

milhões não darão, mas precisa começar do projeto.  

 Então, se nós, deputados... E os deputados 

têm conhecimento disso. Alguns deputados já 

disseram aqui aparteando que se empenhariam em 

um próximo orçamento para que isso acontecesse e 

não tenho dúvida nenhuma, se sofrer uma 

fiscalização rigorosa, não fica aberto o Hospital 

Roberto Arnizaut Silvares. 

 Queria desafiar a imprensa do nosso estado, 

qualquer órgão da imprensa, que fiscalize e que entre 

dentro do Hospital Roberto Arnizaut Silvares e visite 

as enfermarias, a clínica médica, a clínica ortopédica, 

a clínica médica dos homens, as enfermarias 

masculinas, as enfermarias femininas. Visitem e 

constatem o que estou dizendo. 

 Gostaria que tivesse a prioridade e que a pior 

situação, situação calamitosa, do nosso estado tivesse 

prioridade e fosse usada como preferência, porque se 

vão fazer agora o modelo de locação de ativos que a 

gente comece do que está pior, do que não tem 

condição de ficar de porta aberta, do que não dá 

condição de os médicos trabalharem. Do centro 

cirúrgico que chove dentro, que tem constantemente 

inseto dentro do centro cirúrgico. 

Vamos ver os vinte e três vínculos de 

ortopedia com a cooperativa de ortopedia. Por que 

não fazem as cirurgias ortopédicas todas elas no 

Roberto Arnizaut Silvares? Hoje está lá, fêmur 

fraturado esperando remoção para a região 

metropolitana. Como que tem vinte e três 

ortopedistas vinculados e não tem condição de fazer 

uma cirurgia de fêmur? E por que não tem? Não tem 

porque não dá condições sanitárias para o centro 

cirúrgico operar. 

A gente pede encarecidamente que tenha 

prioridade. Não é de hoje que venho pedindo que o 

Roberto Arnizaut Silvares possa ser assistido e possa 

ter um planejamento de reconstrução. Não é mais 

reforma! Um hospital de trinta e cinco anos e 

construído para ser um hospital de campanha! Não é 

de alvenaria; é de pré-moldado.  

Funcionou trinta e cinco anos. Já passou 

muito do limite e está mais do que sucateado. O que 

se pede é que dê atenção às prioridades. Eu já cansei 

de ouvir o governador dizer, Senhor Deputado Jamir 

Malini, vice-líder do governo, que precisa estabelecer 

prioridade, precisa ter planejamento. 

Eu não tenho dúvida nenhuma de que o 

Sílvio Avidos precisa ser reconstruído ou contratado 

no modelo de locação de ativos; o Hospital Roberto 

Arnizaut Silvares precisa dez vezes mais. É isso, 

Senhor Deputado José Esmeraldo, o Hospital Roberto 

Arnizaut Silvares precisa dez vezes mais!  

Então, se vamos fazer no Sílvio Avidos por 

que não fazer primeiro no Roberto Arnizaut Silvares, 

em São Mateus? A referência para o Santa Rita de 

Cássia em Barra de São Francisco é o Roberto 

Silvares. Quando tem um trauma ortopédico ou 

neurológico é o Hospital Roberto Silvares que 

precisava receber os pacientes de Barra de São 

Francisco e não pode receber porque se tiver uma 
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fiscalização austera da vigilância sanitária estadual e 

se o próprio governo for fiscalizar precisa fechar as 

portas do Roberto Arnizaut Silvares, e não vejo falar. 

Aliás, penso que a cidade de São Mateus é 

colocada em segundo plano pelo governo do Estado. 

O que a gente consegue sentir é que não gosta do 

município de São Mateus. Faz um movimento 

enorme, coloca todo o staff do governo, secretário de 

agricultura, vice-governador, secretário de governo, 

coloca tudo para influenciar na eleição de São 

Mateus e depois simplesmente vira as costas e nunca 

mais vai a São Mateus. É o que está se vendo lá. 

Cadê a mão do governo para resolver o 

problema da salinização da água em São Mateus? 

Prometeram em campanha em cima de palanque que 

a partir de janeiro deste ano resolveria e, agora, no 

dia de hoje, a gente não tem a escola Marita Motta, 

Escola Viva; o Polivalente cem por cento 

reconstruído no governo anterior, não está 

funcionando por falta de água. Então, faz um 

movimento político em São Mateus e vira as costas. 

 O município de São Mateus é o município 

com a maior diversificação agrícola deste estado, 

produz de tudo. No projeto Caminhos do Campo, São 

Mateus não foi contemplado. Quando vai fazer um 

asfalto em São Mateus, vai pedir o projeto para uma 

empresa terceirizada. Quando vai fazer barragem no 

estado, São Mateus não é contemplado. A barragem é 

chamar as empresas aqui para fazer projeto, e não 

tem previsão de barragem em São Mateus.  

São Mateus fica em segundo plano! 

Município polo, que é referência na saúde do estado. 

A regional em São Mateus é para atender a quatorze 

municípios.  

Não falei nada ainda que é acionada a 

locação de ativos do Hospital Sílvio Avidos em 

Colatina, mas quero acionar. Gostaria muito que o 

Ministério Público, a Vigilância Sanitária e a Anvisa 

fizessem uma visita ao Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares, uma fiscalização austera, porque não 

acredito que tenham coragem de fechar aquele 

hospital, mas precisa atender com prioridade e 

planejamento. 

Se há algum hospital que precisa de 

reconstrução neste estado é o Hospital Roberto 

Arnizaut Silvares, com mais de duzentos leitos. Estão 

morrendo pessoas todos os dias naquele hospital, 

porque não encontram a remoção no momento que 

precisam. 

Agradeço a oportunidade. Voltarei e, de 

agora em diante, será um frequência enorme, 

enquanto não observar que foram dar atenção ao 

Hospital Roberto Silvares. Meu mandato, de agora 

em diante, nesta Assembleia Legislativa, será cem 

por cento dedicado ao Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares. Irei para dentro do hospital, filmarei o que 

está acontecendo no hospital, mostrarei as 

transferências que não acontecem. 

Não dá para ficar aqui calado, porque Martin 

Luther King disse que o que mais incomoda não é o 

barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Já fiquei 

calado demais da conta, e meu tempo de hibernação 

passou. De agora para frente, quero cobrar a presença 

e os investimentos do Governo do Estado no 

município de São Mateus.  

Tenho dito, Senhor Presidente!  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente Erick Musso; Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados; 1.ª Secretária da 

Mesa Diretora, Senhora Deputada Raquel Lessa, 

ouvi, atentamente, as palavras do Senhor Deputado 

Freitas, que me antecedeu e, ao final, S. Ex.ª adentrou 

na questão política, remontando à eleição municipal. 

Acho que isso acabou até contaminando um pouco 

seu discurso, uma vez que mostrou certo 

ressentimento em função da postura de algumas 

lideranças estaduais. 

O Hospital Roberto Silvares precisa, sim, de 

uma nova estrutura física, e precisa, há muitos anos. 

E não vimos no Deputado a mesma postura no 

governo anterior, cobrando essa reconstrução do 

Hospital Roberto Silvares.  

Digo isso com muita clareza, porque via 

também muita motivação em atingir o atual governo. 

Sou um defensor do governo Paulo Hartung, de tudo 

o que tem construído no Estado do Espírito Santo e 

não posso deixar de fazer esse registro. 

É óbvio que todos nós que temos residência 

no extremo Norte do Espírito Santo temos crédito 

com o estado do Espírito Santo, e não digo com um 

governo, para que tenhamos melhor estrutura. O 

extremo Norte do Espírito Santo precisa de melhor 

estrutura na área da saúde, mas, certamente, devemos 

fazer com coerência. 

Nos últimos três anos, o Deputado disse que 

fez emenda ao orçamento. Ora, por que não fez, 

então, nos anos anteriores? Por que não quis mudar o 

orçamento em anos anteriores? Então, mais uma vez, 

é uma motivação de caráter político, de 

posicionamento de ser apoiador ou opositor ao 

Governo do Estado, conforme deixou bem claro nas 

suas últimas palavras de que estava hibernando, mas 

que agora ressurge e defenderá os interesses do povo.  

 O Hospital Estadual Roberto Arnizaut 

Silvares tem uma estrutura antiga e que, ao longo de 

muitos anos, os governos vêm fazendo melhorias, 

vêm fazendo ampliações e, realmente, não é o ideal. 

Precisamos de um hospital novo. Comungo com esse 

pensamento, desejo e defendo que o Governo faça o 

planejamento de um novo hospital em nossa região, 

mas não podemos negar o que acontece. O Hospital 

Roberto Silvares, atualmente, é muito mais resolutivo 
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do que foi há quatro anos. E por incrível que pareça, 

praticamente com o mesmo volume de recursos de 

quatro anos, mas com eficiência e com melhor 

gestão. Inclusive, todos os contratos do Hospital 

Roberto Silvares, hoje, gastam menos recursos 

públicos do que antes. 

 

 O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, me permita um 

aparte? 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

 O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - Na 

verdade, estamos vendo algumas discussões e, às 

vezes, insinuações maldosas, mas, na verdade, o que 

precisamos é realmente fiscalizar. Colatina precisa de 

hospital e entendemos perfeitamente.  

Hoje, a Comissão de Saúde está indo para 

Afonso Cláudio para ver a necessidade da saúde 

daquele local. Sabemos que não tem governo pronto, 

porque teve gente que teve tempo também de fazer 

alguma coisa. Hoje, se vê algumas insinuações que, 

na verdade, são preocupantes com relação a 

atrapalhar a construção ou aluguel de um próprio, no 

sentido de melhorar a saúde pública de Colatina. 

O Ministério Público está aí. O Ministério 

Público não é conivente com nenhuma sacanagem 

não. Desculpa o termo, é indizível, muitas vezes, mas 

é preciso que tenham bastante equilíbrio neste 

momento que a população está sofrendo, 

especialmente a população de Colatina. O que está 

tentando ser feito em Colatina não é nada de 

subterfúgio, não é nada de proteger ninguém.  A 

única intenção, e conversei com o secretário Ricardo 

de Oliveira hoje de manhã, é levar assistência médica 

hospitalar aos moradores daquela região. 

Então, na verdade, denuncia ao Ministério 

Público que estão protegendo alguém, que estão 

fazendo coisas debaixo dos panos, para que o 

Ministério Público, então, dê sua decisão. Será que 

estão suspeitando também do próprio Ministério 

Público? Se tiver irregularidade, que suspenda toda 

essa licitação, todo esse chamamento que foi feito. 

Muito obrigado pelo aparte. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Ok, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

O cenário que o Senhor Deputado quis pintar 

nesta Casa, até de dizer que se houver uma 

fiscalização intensa, o hospital pode ser fechado 

porque não tem condições de funcionamento, isso é 

desmerecer a direção daquele hospital, é desmerecer 

o corpo técnico que tem.  

Posso afirmar que o Hospital Roberto 

Silvares, hoje, é altamente resolutivo, tem 

apresentado um trabalho significativo e tem ótimos 

médicos, ótimos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. O que nós identificamos, e é verdade, é 

a estrutura física que precisa ser refeita. Precisamos 

de uma reconstrução daquele hospital, mas 

identificamos uma superlotação, uma vez que muitos 

municípios não cumprem seu papel na saúde básica e 

sobrecarregam o Hospital Roberto Silvares, mas os 

serviços prestados, inegavelmente, são de qualidade e 

têm sido eficientes. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - 

Novamente, sobre o Hospital Roberto Silvares, foi 

dito ontem nesta Casa que o hospital está insalubre. 

A Comissão de Saúde encaminhou ofício, assinado 

por mim, ao Ministério Público e à secretaria de 

Saúde para realmente verificar a insalubridade ou 

salubridade do hospital. Se realmente estiver 

insalubre, tem que fechar ou tem que tomar as 

providências cabíveis. Não podemos aceitar um 

hospital do estado oferendo risco para os usuários. 

Essa é a nossa função e a nossa obrigação. Foi 

encaminhado, ontem, ofício ao Ministério Público, ao 

doutor Cleto, e também ao secretário de Saúde para 

verificar essa questão do Hospital Roberto Silvares. 

Obrigado pelo aparte. 
  

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - O que estava prestes a fechar, no início do 

atual governo, era o Hospital Maternidade de São 

Mateus. Esse, sim, estava já anunciando o 

fechamento de suas portas pelo desequilíbrio 

financeiro causado pelo governo anterior. Esse 

governo fez um contrato com o Hospital Maternidade 

e não cumpriu. Deixou o hospital desorganizado 

financeiramente, deu um calote no Hospital 

Maternidade e o atual governo teve que ir ao socorro 

desse hospital, fazendo aporte de recursos, 

contratualizando novos serviços e fez com que o 

hospital maternidade mantivesse as suas portas 

abertas, em atendimento à população.  

 Mais que isso, fez um convênio de quase 

quatro milhões de reais que permitirá licitar e 

permitirá as instalações das UTI’s neonatais, fazendo 

com que o hospital possa oferecer um serviço mais 

amplo, tão importante e necessário na nossa região.  

 Sempre defendi que tivéssemos um hospital 

infantil no norte do Espírito Santo ou que tenhamos, 

pelo menos, as UTI’s neonatais, por meio do Hospital 

Maternidade. O Governo do Estado melhora a saúde 

do Espírito Santo no momento em que faz funcionar, 

com muita eficiência, com ótimos resultados, a Rede 

Cuidar.  

 É certo que tinha um prédio praticamente 

concluído? É certo, mas o governo investiu recursos e 

concluiu esse prédio, mas prédio não gera saúde. O 

que gera saúde é um programa eficiente. E o governo 

faz funcionar, em pareceria com os municípios, a 
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Rede Cuidar, uma revolução no atendimento à 

população. 

Essas e outras ações, inegavelmente, 

credenciam o governo para ser reconhecido pela 

sociedade como um governo que tem compromisso 

com a nossa região, que tem preocupação com a 

saúde da nossa região. E é balela, conversa fiada, sem 

fundamentos, querer transmitir para a sociedade que 

o governo não gosta de São Mateus e não investe na 

saúde. 

Portando, fica o registro, comungo do 

pensamento, precisamos de um novo hospital, mas o 

Governo do estado está licitando e, nos próximos 

trinta dias, licitará dois mil e quinhentos médicos e 

um novo centro cirúrgico no Hospital Roberto 

Silvares que será tão importante para aperfeiçoar os 

serviços ali prestados. 

Obrigado, Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

Havendo declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Hudson Leal. 

Havendo declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, Deputado Enivaldo dos Anjos; Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados; pessoas que nos 

assistem de suas casas e as pessoas presentes na 

galeria, faço um convite, Senhor Deputado Freitas, 

pois amanhã, o Governo do estado inaugurará uma 

captação de água no município de Serra. Uma obra 

de suma importância na região de Putiri, que atenderá 

uma boa parte da região de Serra Sede e os bairros 

vizinhos.  

Essa é uma obra que tem um financiamento 

do Bandes em torno de setenta milhões de reais, em 

que serão beneficiadas mais de cento e setenta mil 

pessoas diretamente. É uma obra que estava prevista 

para ser concluída até 2020 e foi acelerada, e 

parabenizo o Pablo e toda a sua equipe e a empresa 

que está fazendo essa obra, que foi antecipada, pois 

seria para 2020 e será entregue agora em 2017. 

Foi acelerada essa obra e a população de 

Serra agradece muito ao Governo do Estado por essa 

brilhante obra que melhorará o atendimento e a 

qualidade de vida das pessoas, pois atravessamos 

uma crise hídrica muito grande, que ainda não se 

encerrou e essa obra ajudará muito o município de 

Serra, Pimentel, V. Ex.ª que também mora na nossa 

querida Serra. 

Reitero o convite, amanhã, às 9h, na estação 

de captação de água de Putiri, no município de Serra. 

Registro o nosso agradecimento ao Governo do 

Estado pelo empenho e realização dessa obra, que 

será entregue amanhã.  

 Também quero externar nossa alegria porque 

a tão sonhada revitalização da ES que liga Marilândia 

a Colatina foi publicada, hoje, no Diário Oficial, a 

habilitação da concorrência pública n.º 005/2017, de 

Marilândia. As empresas habilitadas foram a 

Madeira, a Terrayama e a S. Franco Construtora. 

Agora, é aquele prazo que existe, de cinco dias, para 

qualquer um que queira interpor recurso. Torcemos 

que não haja esses recursos para que a obra possa, 

realmente, acontecer. Se tudo decorrer dentro do 

prazo legal, dentro de vinte a vinte e cinco dias será 

dado início à obra que liga Marilândia a Colatina. 

Uma obra tão sonhada por aqueles moradores dos 

municípios que fazem a saída de seus materiais 

produzidos na zona rural. É uma estrada que está bem 

deteriorada e o governo iniciará essa obra dentro de 

no máximo vinte e cinco dias, se Deus quiser, tudo 

andando dentro do cronograma elaborado pelo 

Governo do Estado. O nosso agradecimento ao 

Governo do Estado por mais essa obra.  

Ontem, estivemos no DER para falar sobre 

isso e também reivindicar algumas questões que estão 

paradas, do tipo projetos no município de Serra, 

como têm sido elencados pelo Senhor Deputado 

Bruno Lamas nesta Casa. Também, para que 

possamos saber o teor dessas medidas que estão 

sendo tomadas pelo nosso diretor Enio Bergoli. 

Vamos ter o retorno para depois falar das 

intervenções que precisam ser feitas na Abido Saadi, 

na ES 010 e outras coisas mais que estamos pedindo.  

 Até pedimos, também, ontem, ao diretor Enio 

Bergoli, aquela intervenção a ser feita no trecho do 

Caminhos do Campo que sai no Bairro Cascata até o 

presídio de Queimados. Mas, infelizmente, na época 

da gestão passada, do ex-prefeito Vidigal, quem ficou 

com a responsabilidade de manutenção daquela obra 

foi o município de Serra. Como há um tráfego muito 

pesado de carretas que cortam ali para sair do centro 

da cidade, à noite, o trecho do Caminhos do Campo 

foi sendo deteriorado. Ficou sob a responsabilidade 

do município de Serra, infelizmente. Como a situação 

não está fácil para município nenhum, o município de 

Serra também está sem condições de acertar aquele 

trecho do Caminhos do Campo, cuja responsabilidade 

foi passada, à época, para o município de Serra. 

Fica aqui o nosso apelo para que o Governo do 

Estado, se puder, estenda a mão para ajudar o município 

de Serra, naquela região. Será de suma importância para 

nós, lá, porque é um desvio muito fácil para quem 

quer ir para Cariacica, passando por dentro de Serra e 

saindo, ali, no presídio de Queimados.  

 Também agradeço, foi até uma indicação 

nossa, na época, quando destinei recursos, de 2013 e 

de 2014, para o município de Serra, para que fizesse 

um projeto de uma ciclovia, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, ligando o Bairro São Domingos à rodovia 

Audifax Barcelos, que liga Serra Dourada a 

Jacaraípe, Senhor Deputado Da Vitória. O projeto foi 

feito e o atual governo realizou essa parceria com o 

município de Serra, realizou e finalizou, e a obra será 

entregue em breve. Uma ciclovia, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, de suma importância para aquela 

região de São Domingos e para o Bairro Residencial 
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Centro da Serra. Será onde as pessoas poderão fazer 

suas atividades físicas, amigos Severino e Clébler, 

que estão nas galerias, de caminhar por ali, de fazer 

suas atividades físicas, até de bicicleta, indo quase até 

Jacaraípe de bicicleta pelo Bairro Centro da Serra. 

Então, é uma ciclovia de suma importância. 

Agradeço, também, ao Governo do Estado 

por ter feito essa parceria com o município de Serra. 

A obra será entregue muito em breve.  

Hoje é mais um momento de agradecimento. 

Então, gostaria de fazer esse convite para que 

as pessoas estejam, amanhã, às 9h, em Putiri, para 

inauguração dessa grande obra de captação de água 

no município de Serra. 

Mais uma vez, agradeço à Cesan, em nome 

do Pablo e em nome da população de Serra. Serão 

beneficiados mais de cento e setenta mil pessoas 

diretamente e mais de setecentas mil pessoas, porque 

a Serra, agora, terá uma captação de água, que será 

atendida por ali. E essa nova estação conseguirá que 

Vitória e outros municípios não tenham de jogar essa 

água para a Serra, que terá uma captação 

praticamente independente. 

 Muito obrigado, mais uma vez, a todos. E 

vamos para frente, porque para frente que se anda. 

Muito obrigado, Senhor Presidente! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PODE) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto a Senhora 

Deputada Janete de Sá se dirige à tribuna, recorro, 

com relação ao Projeto de Lei n.º 403/2017, de minha 

autoria, à Comissão de Justiça. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É regimental. Defiro o 

requerimento de V. Ex.ª. 

 

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

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, faço uso da palavra para retratar um 

problema que a categoria ferroviária dos empregados 

da Vale está passando neste momento. 

Os sindicatos que representam a categoria 

estão reunidos em Belo Horizonte, no estado de 

Minas Gerais, já na terceira rodada de negociação - 

porque já ocorreram duas rodadas de negociação, por 

conta das discussões do acordo coletivo dos 

empregados da Vale. Estão reunidos Espírito Santo e 

Minas Gerais, através de Itabira, o pessoal da 

Ferrovia do Maranhão e a Vale do Rio de Janeiro. 

Esses trabalhadores estão indignados com a proposta 

da empresa que, até agora, já na terceira rodada de 

negociação, não acena com nenhum índice 

econômico da pauta de negociação, uma pauta 

previamente elaborada pela categoria, em 

assembleias gerias, entregue à empresa com bastante 

antecedência e que até agora sequer algum índice da 

pauta econômica foi discutido. 

 A empresa vem, insistentemente, 

apresentando um corte de benefícios. No momento 

em que pesa sobre os ombros dos trabalhadores uma 

reforma trabalhista altamente prejudicial à classe 

trabalhadora, em que o Sindicato dos Ferroviários 

dos Trabalhadores da Vale são os cobaias em uma 

das primeiras negociações coletivas já sob a nova 

ótica da nova legislação trabalhista, a Vale, mesmo 

com essa imposição de perdas de direitos, ainda 

acena com o corte de benefícios. Tem ameaçado, na 

mesa de negociação, os trabalhadores da perda do 

benefício odontológico. Quer tirar o implante, 

tratamento que nós conquistamos há muitos anos, 

desde que foi descoberto e começou a ser realizado 

no Espírito Santo; a ortodontia, que são aparelhos 

dentários - nós somos uma população miscigenada; a 

maioria das famílias tem problemas odontológicos e 

precisa usar um aparelho dentário -, e a periodontia, 

que trata a antiga piorreia, que faz com que as 

pessoas, muitas vezes, percam todos os seus dentes 

por infecção gengival e posterior amolecimento dos 

dentes, acabando por perdê-los. 

 A Vale quer cortar esses benefícios 

simplesmente e impor aos trabalhadores os 

procedimentos antigos, que já nem quase mais 

existem: o pivô, que já existiu, era de plástico, o roth 

e a dentadura. 

 O empregado da Vale vem das mais diversas 

classes sociais. Muitos deles vêm da classe média 

baixa. Eu mesma vim da pobreza mesmo, de Itaquari, 

quando consegui ingressar nos concursos públicos 

nos quadros da Vale. Mas, a maioria dos empregados 

da Vale vem de classe média baixa, outros da classe 

média e poucos estão nos quadros de remuneração 

melhor, porque o salário da Vale, hoje, em média, 

chega a mil e quinhentos reais, não chega a dois mil 

reais um salário inicial de um empregado da Vale, 

uma empresa forte como essa, uma empresa lucrativa 

como essa, mas com um salário-base muito baixo, na 

ordem de mil e quinhentos reais no máximo.  

 Segundo análise que a Vale faz, o salário 

médio não passa de dois mil reais, ou seja, como um 

trabalhador, com salário de dois mil reais, sem um 

atendimento odontológico e  médico, conseguirá dar 

conta dessa necessidade que ele possui? E a gente 

sabe que os problemas odontológicos e de saúde 

acabam impactando junto ao trabalho do empregado, 

porque muitas vezes ele tem que se ausentar por 

conta dessa dificuldade de ter que recorrer a um 

profissional para resolver o seu problema de dor.  

 A Vale está querendo impor aos seus 

empregados que eles procurem, que eles impactem 

mais ainda os postos de saúde do nosso estado, que 

não dão conta da população que não tem esse 

benefício, e que agora terá que abrigar os empregados 

da Vale que, no nosso estado, os ativos são em torno 

de seis mil trabalhadores, fora os inativos. Ou seja: 

não é justo! 
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 E, aqui, faço um apelo, porque os sindicatos 

não vão aceitar isso, e eu também quero orientar os 

trabalhadores para que não aceitem. Nós não 

podemos admitir nenhum direito a menos. Já estamos 

impactados sobre esse problema que é a nova 

legislação trabalhista. E nós estamos reivindicando 

que a inflação seja recomposta nessa negociação 

salarial. Que realmente haja um aumento salarial com 

ganho real, porque os trabalhadores da Vale já 

tiveram, há dois anos, reajuste zero, reajuste nenhum! 

Não é justo! 

 A Vale se recuperou. Está bem no mercado. 

Segundo os analistas mais conservadores, mais 

pessimistas do mercado, a Vale baterá um lucro 

estratosférico. Ou seja: caixa ela tem, condição 

financeira ela tem. É inadmissível que ela não pague 

adequadamente os seus empregados e não possa, 

agora, em um momento difícil - que é um momento 

de acordo coletivo - fazer uma negociação 

condizente, na qual ela dê um retorno ao empregado 

daquilo que ele dá a ela todos os dias: o seu 

empenho, a sua qualificação profissional; ele é o 

responsável pelo crescimento e fortalecimento da 

empresa, e ele é o responsável pelos sucessivos 

recordes que a empresa tem batido, fazendo dela uma 

das maiores mineradoras do mundo.  

Portanto, fica o meu pedido aos meus 

colegas, de resistência. Porque os sindicatos não 

abrem mão para essa imposição covarde da direção 

de recursos humanos da Vale. Nós repudiamos com 

veemência. Não aceitaremos que essa reforma 

trabalhista seja implantada de pronto nesse acordo 

coletivo, porque nós não vamos servir de cobaias. 

Empregado da Vale que dá o lucro que a empresa 

tem não servirá de cobaia do governo federal, desse 

vampiro, presidente Temer, como os cobaias dessa 

reforma, prejudicial à classe trabalhadora.  

Nós queremos pelo menos ter uma hora de 

almoço. Isso é direito do trabalhador! Porque essa 

reforma também tira esse direito.  

Nós não queremos trabalho intermitente. 

Como é que um trabalhador fica com um 

equipamento da empresa, e fica à disposição dela 

vinte e quatro horas, e não recebe por isso? Onde já 

se viu?! Porque na Vale é assim. Gente, de primeira 

era Motorola: ficava com o Motorolinha do lado, se 

ia ao banheiro era com o Motorola; se ia almoçar, era 

com o Motorola; se estivesse fazendo amor com a 

esposa, era com o Motorola; no bar. E não recebe por 

isso? O cara não tem sossego, não tem paz, e não 

recebe? 

Nós não queremos trabalho intermitente 

dentro da Vale, não, porque isso é prejudicial ao 

trabalhador. E lá roda direto, é vinte e quatro horas! E, 

se essa onda pegar, o trabalhador vai ficar vinte e quatro 

horas à disposição da empresa, sem receber um 

centavo por isso! 

Nós não queremos que as nossas mulheres... 

Porque aumentou muito o número de mulheres que 

trabalham na Vale, hoje inclusive muitas delas nas 

áreas operacionais. Trabalham em locais insalubres. 

Porque teremos uma geração de bebês com 

problemas, e mães em condições precárias durante a 

sua gravidez, na hora de ter o maior bem que uma 

família pode ter, que é um filho. E essas mulheres, 

em condições de trabalhar em áreas insalubres... 

Porque as áreas da Vale, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, são insalubres e são perigosas. Muito 

perigosas. Conheço aquilo lá há quarenta anos.  

E também não queremos pagamentos que não 

seja paga a hora in itinere. Porque as distâncias são 

grandes. Somos obrigados a vir nos ônibus da 

empresa. Então é também importante que a Vale 

pague a hora em que esse trabalhador está no 

itinerário, para ele chegar à empresa. Porque vem 

gente de João Neiva para trabalhar, de Fundão, e tem 

que vir no ônibus da empresa. Portanto, desse 

período de deslocamento em que estamos à serviço 

dela e nos veículos contratados por ela queremos o 

pagamento, sim!    

Não vamos aceitar nenhum direito a menos! 

A Vale que se prepare, porque essa briga será boa.  

E eu vou pedir licença aos meus colegas, 

porque eu tenho que ajudar os trabalhadores da Vale 

neste momento difícil. Às vezes terei, até, muitas 

vezes que me ausentar para estar lá no embate junto 

com eles, porque eu sei que esse é um momento 

decisivo de um acordo coletivo. 

 Volto a dizer que se a Vale não ceder, nós 

nesta Casa - pedirei ajuda aos colegas - 

endureceremos o cerco contra a empresa, porque não 

pode.  

A empresa está instalada em nosso estado 

trazendo problemas. Temos problemas de poluição e 

muitas vezes temos que discutir com essa empresa 

para ver de que forma opera, com maior 

razoabilidade, para não trazer tantos problemas de 

saúde para a população. Traz problemas de saúde 

para a população por causa da poluição e agora quer 

impactar na saúde do seu empregado que está lá 

dentro deixando o couro, dando o suor, trabalhando 

dia e noite, tenha chuva ou tenha sol, a céu aberto, 

quer impor corte de direitos e na área da saúde. Não 

permitiremos. Não aceitamos nenhum direito a 

menos. 

Estamos juntos com os trabalhadores da Vale 

nesse acordo para que seja decente e condizente com 

o trabalhador ferroviário que tem que fazer prova, 

tem que fazer concurso para ingressar lá dentro. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia e pela TV Educativa, nossas queridas 

taquígrafas e taquígrafos, profissionais da 
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comunicação, volto a esta tribuna para repercutir um 

projeto que tramita na Câmara Federal que realmente 

trará sérios - mas muito sérios - problemas para os 

planos de saúde.  

 Por meio de alguns deputados irresponsáveis 

- e naquela Câmara Federal ninguém pode acreditar 

porque é capaz de tudo -, as pessoas terão dificuldade 

de pagar os planos de saúde a partir de sessenta anos 

de idade porque o valor aumentará. Até mesmo 

estrategicamente, para aqueles que detêm esse 

monopólio, fazer com que as pessoas que têm acima 

de sessenta anos saiam do plano porque não terão 

condições de pagá-lo. Isso é um absurdo, é coisa de 

bandido.  

 Ora, se você contribuiu durante anos e anos 

pagando religiosamente todo mês o seu plano de 

saúde, por que ao chegar acima de sessenta anos esse 

valor é estratosférico?  

 Senhor Deputado Marcelo Cariacica Santos, 

esse é projeto que tramita na Câmara Federal. O 

irresponsável do relator, deputado federal do PSDB - 

repito: deputado federal do PSDB -, vai se 

mancomunar com esses mega donos de planos de 

saúde em detrimento da população, em detrimento do 

povo que pagou a vida toda. Quando passa dos 

sessenta em diante, terá que recuar porque o valor 

será aumentado estratosfericamente. 

Isso é um absurdo, é um crime. Isso é um 

desrespeito com os idosos! Essa é a verdade, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. É um desrespeito com 

os idosos. Um indivíduo irresponsável, que não 

representa ninguém na Câmara Federal, ser o relator de 

um projeto que vai fazer com que grande parte daqueles 

que contribuíram anos e anos com seu plano de saúde 

sejam obrigados a se afastar, em função do valor 

altíssimo. Porque querem que as pessoas acima dos 

sessenta anos se afastem. Principalmente os mais 

pobres, os mais humildes.  

Fica a nossa repulsa em função desse 

deputado federal do PSDB que, em vez de 

representar o povo, está representando os donos ou 

aqueles que comandam os planos de saúde. Não sei o 

que está por trás disso, mas com certeza, muita coisa 

está por trás disso.  

Hoje, infelizmente, não poderei falar no 

horário do Grande Expediente, porque o nosso 

querido Senhor Deputado Doutor Hércules, meu 

amigo, - nunca vi um homem tão fominha, um 

deputado tão fominha como o Senhor Deputado 

Doutor Hércules - já agilizou um médico para falar 

no Grande Expediente. Sinceramente, acho que isso 

atrapalha os deputados. Agora mesmo, ouvi 

brilhantes pronunciamentos de vários deputados. É 

importante falar para as bases. Mas isso fica 

uníssono. Um deputado e os vinte e nove ficam 

prejudicados. Tenho liberdade para falar com o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, porque é um cara 

que respeito, mas, infelizmente, tenho que vir a esta 

tribuna falar isso.  

Quero me referir ao jovem e brilhante 

delegado, responsável, principalmente por esses 

casos de pedofilia, o delegado Lorenzo Pazolini. É 

um garoto, mas é um brilhante delegado. Ele não dá 

moleza. Agora mesmo vimos: Veterinário enfarta ao 

ser detido. Outro cara, um bandido, técnico de 

arquitetura, chamado Paulo Delano foi preso em 

flagrante, conduzido à delegacia, onde prestou 

depoimento, e seguiu algemado para o presídio, 

acusado de praticar pedofilia há vinte anos.  

Não tem que dar colher de chá para esses 

caras! Esses bichos tinham que ficar eternamente 

presos. Para quem tem coragem de usar uma criança, 

abusar de uma criança, tem que ter uma lei pesada. 

Esses caras não podiam mais sair da prisão, porque 

esses bichos são doentes. É um doente que faz mal à 

sociedade, porque quando uma criança é abusada, 

automaticamente fica traumatizada. Traumatizada! E 

esses bandidos, esses canalhas, esses monstros estão 

aí na sociedade! E ainda tem muita gente para 

defendê-los. Nós vemos, nós lemos no jornal, 

defendê-los! Que país é esse?  

Quero morar num país, continuar no Brasil, 

mas que possamos ter segurança para nossas crianças 

e nossa sociedade. Hoje, o bandido assalta, estupra, 

mata, mas no outro dia está rindo da cara do policial. 

Tem dez anos que falo que a lei é bagunçada, que a 

lei protege o bandido. A lei não existe. A lei é frouxa. 

Lei frouxa! Isso é uma vergonha, é inadmissível. 

Quem tem coragem de utilizar uma criança, que não 

tem maldade, em sua inocência, para se locupletar, 

qual é o pai, qual é a mãe que aceitará um negócio 

desses! Qual é o ser humano - porque esses caras, 

para mim, não são seres humanos, são monstros - que 

aceitará um negócio desses? Abusar de uma criança é 

inadmissível.  

Enquanto eu estiver neste plenário, serei 

sempre um espinho de laranja brava no calcanhar 

dessa quadrilha. Serei sempre o cara aqui do plenário 

que não medirei palavras para esses abusadores, para 

esses monstros, para esses caras que não deveriam 

ter nascido. Não deveriam ter nascido porque isso 

representa o fim do mundo.  

Meu tempo acabou, Excelência? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sim, senhor. Foram dados ao 

senhor onze minutos no dia de hoje. 

 Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo, pelo tempo de quatro minutos. 

 Depois, a fase das Comunicações fica 

encerrada. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Senhor Presidente, Deputado Enivaldo dos Anjos; 

Senhoras Deputadas Eliana Dadalto, Raquel Lessa e 

Janete de Sá; Senhores Deputados presentes; 

funcionários da Casa; técnicos; nossos 

telespectadores e nossas telespectadoras, farei dois 

comentários que me deram muita alegria nesta 

semana. 

Segunda-feira, estivemos em Mimoso do Sul, 

junto com o nosso subsecretário Eduardo Malini, 
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fazendo uma reunião sobre a municipalização da 

educação. Tenho certeza de que hoje não se faz mais 

nada neste país sem conversar com a população. 

Quero me dirigir ao subsecretário Eduardo Malini, 

dando os parabéns pelo equilíbrio, pela forma com que 

se houve na reunião, e dizer que é necessária essa 

escuta, essa conversa, é necessária tanto da parte do 

Executivo, quanto da parte do Legislativo e da 

população. Quem não ouve a população, seguramente 

não tem um caminho que tenha um resultado positivo. 

Por isso fomos à Mimoso do Sul.  

Parabenizo a Câmara, na figura do presidente 

Renato, que estava presente, praticamente em sua 

totalidade. É assim que vejo os representantes do 

povo, fazendo aquilo que a sociedade, realmente, 

quer. Também parabenizo os ex-prefeitos presentes, 

Flávia Cisne e Ronan Rangel. Parabenizo o técnico, o 

secretário de Educação Leonardo, que estava lá com 

toda a sua inteireza de conhecimento, levantando os 

pontos positivos e ouvindo da população o que a 

população não quer. O diálogo é o mais importante.  

Registro também que ontem foi um dia muito 

importante para esta Casa. O fato de o presidente 

Lelê ter ido com os técnicos... Parabenizo o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, novamente, que fez 

esse trabalho dos 11,98%.  

Ontem, selamos com uma missa no Convento 

da Penha. Todo mundo sabe que sou muito religiosa 

e temente a Deus, minha vida é norteada por Deus. 

Agradeço ao frei que celebrou a missa e a todos os 

funcionários que estavam presentes. Parabenizo 

nosso Sindicato, na figura do nosso presidente Lelê. 

Muito obrigada, Senhor Presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, peço atenção de todos para fazer um 

comunicado. 
 

- CONSIDERANDO QUE O 

PROJETO DE LEI Nº 391/2017, 

ORIUNDO DA MENSAGEM  

GOVERNAMENTAL  Nº  367/2017,  

QUE ALTERA A LEI Nº 9.263, DE 

08 DE JULHO DE 2009, QUE 

REORDENA O PROGRAMA NOSSA 

BOLSA FOI  APROVADO  NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 

DE OUTUBRO DE 2017, APÓS SUA  

RESPECTIVA  PUBLICAÇÃO  NA  

IRTERNET  NO SITE DA ALES, NO 

SISTEMA “SIALES” MAS SEM SUA 

PUBLICAÇÃO NO DPL, QUE É 

DISPONIBILIZADO NO MESMO 

SITE; 

- CONSIDERANDO QUE ESTE 

PODER TEM POR COSTUME 

PUBLICAR AS PROPOSIÇÕES NAS 

DUAS PLATAFORMAS ACIMA 

CITADAS; 

- ESTA PRESIDÊNCIA,  

EMPENHADA  PARA  QUE  A  

PUBLICIDADE DA REFERIDA 

PROPOSIÇÃO SE PROCEDA DA 

FORMA MAIS AMPLA POSSÍVEL, 

DETERMINOU  SUA 

PUBLICAÇÃO, AUTORIZADA, 

TAMBÉM NO DPL DESTA DATA,  

DISPONÍVEL  NO SITE DA ALES E, 

DESTA FORMA, RESOLVEU 

SUBMETER NOVAMENTE O 

PROJETO  DE  LEI  Nº 391/2017 E 

SUA RESPECTIVA REDAÇÃO 

FINAL À VOTAÇÃO, O QUE 

FAREMOS NESTE MOMENTO: 

Quero explicar aos Senhores Deputados que 

a Secretaria-Geral, considerando que a publicação no 

site é a mesma coisa, mas como a Mesa tem por 

hábito publicar no site e também no Diário, a Mesa 

resolveu não concordar e está determinando que 

façamos a votação novamente. Espero que os 

deputados tenham entendido e colocaremos em 

votação. Repetiremos a votação de ontem, para efeito 

só de regularizar a publicação feita hoje do Diário. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 391/2017 e 

sua redação final. 

Os Senhores Deputados que aprovam as 

proposições, permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2017. 

Senhor Deputado Erick Musso, Presidente 

desta Casa. 

 Hoje, faleceu o senhor Avimar Caetano Paes, 

pai da nossa servidora da taquígrafia Mônica Médice 

Paes. Pedimos aos Senhores Deputados e aos 

funcionários presentes para prestarmos uma 

homenagem ao pai da nossa servidora. Proponho a 

todos que, de pé, façamos um minuto de silêncio. 

(Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Passa-se à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 20/2017, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que altera a 

redação do § 2.º do art. 23 da Resolução n.º 2.700, de 

15 de julho de 2009, que dispõe sobre iniciativa de 

projeto e Proposta de Emenda à Constituição pelo 

Presidente. Publicado no DPL do 

dia 15/05/2017. Pareceres n.
os 

353/2017, da 

Comissão  de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade. 

Neste caso, passo a Presidência à Senhora 

Deputada Janete de Sá, em face do meu impedimento 

para presidir e relatar essa matéria, por se tratar de 

projeto proposto por mim. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - A presente proposição depende do parecer 

da Mesa.  
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Designo para relatar o projeto a Senhora 1.ª 

Secretária.  
 

A SR. 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Senhora Presidente e Senhor 2.º 

Secretário, o Projeto de Resolução n.º 20/2017 altera 

a redação do § 2.º do art. 23 da Resolução n.º 2.700, 

de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre iniciativa de 

projeto e proposta de emenda a Constituição pelo 

Presidente. 

 Relato pela aprovação. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor 2.º Secretário? 
 

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

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Como vota o Senhor 3.º Secretário. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - A favor. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - A Presidente vota a favor. 

Aprovado o parecer. 

 

Vamos colocar em votação no Plenário. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Em Mesa para promulgação.  

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 23/2016, do Senhor 

Deputado Padre Honório, que institui a Comenda do 

Mérito Arautos da Paz no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado. Publicado no DPL do dia 

09/10/2016. Pareceres n.
os

 430/2016, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

38/2017, da Comissão de Finanças, pela aprovação.  

A presente proposição depende do parecer da 

Mesa.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 2.º 

Secretário.  

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhora Presidente e Senhora 

1.ª Secretária, a matéria, de acordo com o Regimento 

atual se encontra dentro dos parâmetros legais e voto 

pela aprovação. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Em discussão o parecer.(Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota a Senhora 1.ª Secretária? 

 

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

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Como vota o Senhor 3.º Secretário. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - A favor. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - A Presidente vota a favor. 

Aprovado o parecer. 

 

Em discussão no Plenário. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificar 

o voto. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório, para justificar o voto. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Depois da palavra do 

Senhor Deputado Padre Honório, peço a palavra para 

justificar meu voto. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

pediu primeiro, V. Ex.ª  é o terceiro. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhora 

Presidente, pela ordem! Estava na fila e S. Ex.ª me 

tirou. Respeito pelo tamanho. Também estou inscrito 

depois do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, fizemos a indicação desse projeto, dessa 

Comenda do Mérito Arautos da Paz porque temos 

aqui na Assembleia várias sessões solenes, várias 

sessões especiais. Temos homenagens a pastores, a 

padres, a ambientalistas, comendas Augusto Ruschi, 

enfim; mas há várias pessoas que trabalham pela paz, 

que trabalham defendendo a vida, e às vezes, eles 

ficam fora das possibilidades de receber também 

homenagens e ter a comenda para valorizar até o 

trabalho que fazem em defesa da vida. 
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Temos várias religiões de matriz africana, e 

essa comenda vem para contemplar também essas 

lideranças religiosas, lideranças que estejam fora do 

padrão comum, e oficial, entre aspas, do nosso 

estado, do nosso país. 

Essa Comenda Arautos da Paz tem com 

função principal valorizar aquele cacique, lá da tribo 

indígena, que faz um trabalho espetacular e tem a sua 

profissão religiosa, aquela liderança do Candomblé 

que faz, às vezes, um trabalho em defesa da vida e 

também defende a paz e trabalha pela construção de 

um mundo melhor. Quantas vezes nas nossas cidades, 

nos nossos córregos, aquelas senhoras passam a vida 

atendendo a várias famílias, fazendo suas orações 

quando algumas pessoas estão pedindo? E essas 

pessoas muitas vezes não são lembradas.  

 O conteúdo da justificativa dessa comenda é 

trazer para dentro de uma valorização todas as 

pessoas que trabalham pela paz, pela harmonia. 

Vivemos num mundo onde existem muitas pessoas 

trabalhando pelo mau, muitas pessoas trabalhando 

para destruir o planeta, os jovens, a família, para 

destruir tudo. Mas temos também, até fora do 

Cristianismo, muitas pessoas trabalhando pelo bem. 

E precisamos valorizar, independentemente da sua 

profissão religiosa, aquelas pessoas que trabalham 

defendendo a vida. 

 Portanto, agradecemos às pessoas que 

votaram pela aprovação e dizer que simplesmente 

estão fazendo o bem divulgando as pessoas que 

fazem o bem. No mais, agradecemos também à 

equipe do nosso mandato, que hoje se encontra na 

Casa em capacitação. Agora, à tarde, pedimos ao 

Jimmy, superintendente do Ministério da Agricultura, 

que fizesse uma capacitação com os nossos 

assessores sobre a regularização das agroindústrias de 

bebidas - polpas, sucos, vinhos, etc -. Hoje, à tarde - 

foi aberto a todos os municípios -, nossa equipe 

estará no Ministério do Trabalho se capacitando e 

levando as informações às agroindústrias.  

 Mais uma vez, agradecemos e pedimos a 

Deus que muitas e muitas pessoas possam ter o 

reconhecimento da sociedade por fazer ações que 

sejam positivas, que estejam dignificando a vida das 

pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e espero, com 

essa comenda, trazer para dentro desta Casa. Fico 

imaginando uma sessão solene com todas as 

iniciativas de pessoas que assumem como propósito 

de vida, não pedindo reconhecimento, mas fazendo 

porque têm por vocação transmitir o valor, a vida do 

planeta e a vida das pessoas. 

 No mais, muito obrigado, uma boa tarde a 

todos e que Deus os abençoe. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero cumprimentar o Senhor Deputado 

Padre Honório pela aprovação da proposta 

apresentada por S. Ex.ª. E embora a Mesa Diretora 

brevemente apresentará algumas mudanças com 

relação a essas homenagens que estão sendo votadas 

nesta Casa, entendo que o Poder Legislativo, mesmo 

sofrendo algumas críticas pela quantidade de 

homenagens, é o poder que deve realmente 

reconhecer o mérito das pessoas que lutam e 

trabalham pelo estado.  

 Muita gente pensa que só quem constrói o 

estado são as autoridades constituídas, e, na verdade, 

quem constrói o estado é a população. É o 

trabalhador rural, o trabalhador braçal, o servente de 

pedreiro, o gari que limpa esgoto. Eles também 

constroem a cidade e o estado. Então, não é justo que 

se homenageiem somente as autoridades internadas e 

que trabalham nos gabinetes refrigerados. É preciso 

que o Poder também traga as pessoas simples e 

humildes que trabalham no dia a dia e que constroem 

também o desenvolvimento do estado, da sua 

comunidade e, por isso, merecem também ser 

elogiadas. 

 Estamos numa época em que não há mais 

aquele sentido de se homenagear só o rei ou quem o 

rei deseja que seja homenageado, como era nos 

reinados antigos. O mundo evoluiu e o Poder 

Legislativo tem que reconhecer isso e homenagear 

aqui os professores, a costureira, homenagear todos 

os trabalhadores porque essa é a força que podemos 

transmitir por meio do poder constituído para as 

pessoas simples e humildes que trabalham no dia a 

dia.  

Cada função exercida na sociedade é digna 

de respeito e é também uma força de trabalho que 

constrói. Não existe só destaque para daqueles que 

são doutores, que são culturalmente abençoados; 

também temos que reconhecer o trabalho exercido 

por pessoas simples e humildes. Na verdade, em 

muitas sociedades, esse trabalho é feito com tanta 

dedicação, com tanto amor e com tanta eficiência 

quanto o trabalho feito por aqueles que puderam 

alisar o banco da ciência e adquirir cultura por 

intermédio das escolas, das faculdades e dos cursos 

superiores.  

 Quero aproveitar, voltando ao assunto aqui 

debatido veementemente, e alertar nossos 

companheiros de Colatina. Vocês podem ficar 

tranquilos, essa conversaiada que está em Colatina de 

que o ex-prefeito Guerino Balestrassi está 

comandando uma atitude ilegal para beneficiar 

terceiros nessa questão da saúde não será realizada, 

não acontecerá. Garantimos que, se acontecer, daqui 

denunciaremos junto com os deputados que aqui 

estão falando sobre esse assunto. O que não podemos 

é travar uma briga política em Colatina para 

prejudicar aquilo que é fundamental: a construção e a 

ampliação do Hospital Sílvio Avidos.  

 Sabemos que em Colatina há uma briga de 

médicos em que a metade da cidade está com um 
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grupo médico e a outra metade com o outro lado, e, 

às vezes, deixam de avaliar o desenvolvimento de 

Colatina, deixam de trabalhar em favor da cidade 

apenas por interesses comercias e interesses políticos.  

 Quero avisar aos companheiros que estão 

ligando que não defendo nada errado! Se nesse 

procedimento que está sendo feito lá, o chamamento 

público, for constatada alguma irregularidade, fiquem 

tranquilos que denunciarei aqui. Só não quero e estou 

trabalhando para que não haja uma penetração 

política numa atitude que a população tanto 

reivindicou no Norte do estado, que é a ampliação ou 

a construção nova do Hospital Sílvio Avidos para 

qualificar o município de Colatina, qualificar o Norte 

como uma estrutura de saúde adequada para nossos 

nortistas não precisarem vir até Vitória atrás de 

saúde.  

Então, não confundam a briga política de 

quem é contra Guerino, porque Guerino está 

interferindo, com o interesse público. As denúncias 

estão sendo apresentadas e se forem confirmadas, 

também serei um que condenará esse 

comportamento. Mas vamos esperar as coisas 

acontecerem. O Governo não jogará seu nome na 

lama para beneficiar uma pessoa ou um grupo 

político em detrimento do interesse público.  

Fiquem tranquilos, companheiros de 

Colatina, que a vigilância está sendo feita. Não 

podemos misturar as coisas. Temos que defender e 

cobrar que essa questão do Hospital Sílvio Avidos 

seja resolvida. E ela não pode ser resolvida por uma 

atitude suspeita. Se ela for feita com atitude suspeita, 

também estaremos aqui contra. Garanto que não 

haverá atitude suspeita nesse processo de Colatina.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidente, Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas, justificarei meu voto do microfone de 

aparte.  

Primeiro, gostaria de pedir todas as vênias ao 

Senhor Deputado Padre Honório, deputado que 

admiro muito. Conheço muito bem o trabalho que S. 

Ex.ª faz, é extremamente digno, sobretudo no Norte 

do estado com tantas intuições, tem um projeto 

fantástico, o Construir para Interagir.  

Tenho certeza de que a proposta de S. Ex.ª 

tem a melhor das intenções, mas meu voto contrário 

foi no sentido de ser coerente com minhas posições. 

Sou contrário a novas comendas. Semana passada, 

teve a proposta da Senhora Deputada Raquel Lessa 

que votei contrário, então, seria muito incoerente se, 

agora, eu votasse favorável, pareceria uma coisa 

completamente sem nexo.  

Com todas as minhas vênias ao Senhor 

Deputado Padre Honório que, como disse, admiro 

muito, mas é pelo fato que sou realmente contrário à 

ampliação de comendas porque acho que já existem 

comendas demais nesta Casa. Obrigado, Senhor 

Presidente. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhora 

Presidente Janete de Sá, cumprimento V. Ex.ª e subo 

nesta tribuna para cumprimentar o Senhor Deputado 

Padre Honório, e falar que de forma consciente apoiei 

o projeto tendo em vista que todo aquele que merece 

ser homenageado, esta Casa é para homenagear as 

instituições. 

 Quero voltar com mais um capítulo da novela 

Hospital Maternidade Sílvio Avidos, porque não tem 

outra denominação, é uma novela. Eu já afirmei aqui, 

porque posso falar de Colatina com mais 

propriedade, Senhor Deputado Nunes, do que 

qualquer outro parlamentar aqui. 

 Colatina pode ter um povo humilde, mas 

bobo não tem. E os nossos deputados, alguns aqui, 

que também estão sendo escalados pelo batalhão do 

governo do estado, o governador com seu exército, 

sei que todos têm boa intenção, mas precisam se 

informar melhor. 

 Primeiro ponto pacificado: O Deputado Da 

Vitória e tenho certeza todos os outros deputados, nós 

lutaremos para ter hospital em todo o estado e na 

minha cidade, Colatina, principalmente, ampliar o 

Hospital Sílvio Avidos.  

 Busquem nos anais desta Casa quem mais 

pediu isso aqui durante todos os onze anos que estou 

aqui no meu mandato! Agora, temos que buscar lá no 

dicionário qual é o significado de maracutaia: 

tramoia, ilegalidade. Não tem outra coisa 

acontecendo em Colatina que alguém possa me 

convencer que não seja maracutaia!  

 Por quê? Busquem um pouco mais de 

profundidade. Alguém falou aqui que o Ministério 

Público fiscalizará. Precisa ser provocado também e 

será provocado. O Ministério Público de Contas vai 

ser provocado. O Senhor Deputado Doutor Hércules 

está levantando a mão. Foi S. Ex.ª que falou, e ele 

não tem só experiência de vida pública, mas de vida, 

porque quando eu nasci, S. Ex.ª já tinha seis 

mandatos de vereador. Até em Cachoeiro foi 

vereador.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 

precisa conhecer, assim como conhece e defende a 

saúde nesta Casa, que lá em Colatina existe um 

conluio, e aconteceu isso nesse chamamento público. 

E o governo do estado pode contratar... Acho que não 

vai mais, até porque viu que a população de Colatina 

em sua simplicidade se movimentou. Eles estão lá 

tentando consertar, em uma reunião no dia de hoje, 

na Apae. Mas não dá para fazer esse conserto mais, 

porque um projeto, com a informação que eu tive, em 

que foi gasto setenta mil reais... 

A PW do Brasil lá, com o Paulo Vieira, que 

já foi citado, compadre e amigo de Guerino, que tem 
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uma empresa que não teve sucesso na sua economia e 

se fragilizou, a PW do Brasil, que tem financiamento 

a ser pago, arrumaram um jeito de pagar por 

trezentos e vinte mil reais de aluguel. Busquem o 

edital que está chegando aqui e apresentarei uma 

cópia para cada um dos senhores, se esse hospital 

contempla móveis, equipamentos da área médica. 

Nem ar-refrigerado, pela informação que eu tive, 

contempla.  

 O que leva a confirmar e a dar segurança que 

um valor de um aluguel pode custar trezentos e vinte 

mil reais por mês? Vamos fazer a conta de novo? 

Vamos fazer. É bom fazer. Trezentos e vinte mil reais 

vezes doze. Três milhões e oitocentos e quarenta por 

ano, vezes duzentos e quarenta meses. Setenta e seis 

milhões no decorrer de vinte anos. 

 Em qual lugar do Espírito Santo? Em qual 

lugar do Brasil? Novecentos e vinte e um milhões? 

Confirma para mim. Em qual lugar do Espírito Santo, 

do Brasil e do mundo que não dá para construir um, 

dois, três, quatro hospitais? Economia do dinheiro 

público é o que estamos pedindo; é estar aqui junto 

com a população de Colatina, do nosso estado, para 

poder discutir com ela qual o melhor formato. 

 Hoje, os vereadores; o deputado federal 

Paulo Foletto, que mora lá também, falou na Câmara. 

Isso não tem mais partido político. Falou aqui o 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, falou aqui o 

Senhor Deputado Freitas, o Senhor Deputado Bruno 

Lamas se pronunciou comigo, e o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. Estamos a favor é de economizar 

o dinheiro do povo.  

Alguns, agora, estão com a justificativa de 

que, se não tiver o hospital, teremos dificuldade, que 

as pessoas podem morrer ao serem transportadas de 

ambulância. Não é isso! Não tentem vender para a 

sociedade de Colatina que estamos contra o hospital. 

Estamos contra a maracutaia. E aqui já foi afirmado o 

nome do senhor Guerino Balestrassi, por várias 

vezes, com a família Vieira, que logrou êxito. Que 

ganhe, mesmo! Mas será que não há alternativa, 

como já foi falado, nos galpões do IBC? Quanto 

custaria isso para nosso município? Nada! 

Precisamos é de um debate mais amplo, e é 

isso que estamos cobrando. Precisamos ter respeito 

com o dinheiro do povo. Se esse governo não 

respeita, cobraremos a responsabilidade desse 

governo.  

Na segunda-feira, iremos ao Tribunal de 

Contas, ao Ministério Público de Contas, entrar, para 

que possa ser apurado. Porque até esse processo de 

chamamento público, as outras empresas que 

participaram, parece-me que os números redondos 

propostos lá, pode ser que havia empresa combinada 

com isso também, e não permitirei isso! Lutaremos 

aqui para fazer o dinheiro do nosso povo do Espírito 

Santo ser respeitado, e ele não merece mais sangrar 

por falta de saúde pública.  

Se alguns estão acostumados à maracutaia 

para enfiar o dinheiro no bolso, colocaremos essas 

pessoas no lugar que merecem.  

Obrigado! 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discutir. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas para discutir. Em seguida, ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhora 

Presidente Janete de Sá, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, Senhora Deputada Raquel 

Lessa e Mesa Diretora, volto a esta tribuna e 

parabenizo o Senhor Deputado Padre Honório por se 

preocupar com uma comenda.  

Sempre foi discutido sobre comendas, mas 

nunca deixaram de ser criadas novas comendas. Uma 

vez criada, penso que, em cada nova legislatura, os 

deputados novos que chegarem terão a prerrogativa 

de identificarem pessoas que representem bem o seu 

setor e criarão uma comenda que lembra pessoas que 

prestam extraordinários serviços à população 

capixaba. 

Quero lembrar que o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes veio aqui e politizou ainda mais 

o investimento em saúde. Quero dizer a S. Ex.ª que 

passe a cobrar as promessas que fizeram e que não 

estão cumprindo. 

O Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

politiza completamente, e diz que, às vezes, acabei 

contaminando meu discurso, dizendo de promessas 

que não foram cumpridas. Quero cobrar, sim, que o 

município de São Mateus possa ter o olhar de gestor 

do governador e dos secretários. Que todos os 

segmentos do governo possam investir em São 

Mateus, e não passearem, fazerem política em São 

Mateus, como foi feito. Foi isso que falei. 

O staff do governo esteve na política de São 

Mateus. Agora, vou além: tiraram um empreendedor, 

um empresário, um competente gestor do PSDB e 

colocaram um politiqueiro populista. O PSDB tinha o 

Cássio Caldeira, presidente da Assenor, ligado à 

Findes, e foi tirado, para colocarem outro nome no 

PSDB, populista, para fazer campanha. 

O staff do governo foi inteiro para São 

Mateus fazer campanha - secretário do Governo, 

secretário de Agricultura, vice-governador -, 

prometendo que resolveria o problema da água de 

São Mateus. E abandonaram São Mateus, não põem 

mais o pé lá. 

Foi disso que falei, e foi pura realidade. É 

preciso voltar a São Mateus e cumprir o que 

prometeram lá. E fala-se por que não fez em anos 

anteriores. Ora, por que está continuando só agora no 

último ano, no penúltimo ano que está continuando a 

Rede Cuidar e o Centro de Especialidades Médicas 

no interior? Os cinco? O de Nova Venécia ficou cem 

por cento pronto em dezembro de 2104, mas só foi 
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inaugurado agora. É uma obra extraordinária e 

precisamos elogiar. Os governos transpassam um 

governo para o outro, mas o governo e a obra pública 

não é uma obra que termina em quatro anos, é uma 

obra que precisa dar continuidade.  

O Centro de Especialidades Médicas no 

interior, o de Nova Venécia, o de Santa Teresa, o de 

Linhares, da terra da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, o de Guaçuí e o de Domingos Martins, todos 

já poderiam estar concluídos. O de Nova Venécia 

estava pronto, mas só iniciou atendimento agora, e 

está sendo extraordinário. Ninguém fala mal disso.  

Por que não deram continuidade às telefonias 

móveis? O Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

ainda vai ao interior, em Praça Rica, a essa altura do 

campeonato, na inauguração de um Caminho do 

Campo que ficou praticamente pronto também, dizer 

que a telefonia móvel não estava paga. Ora, foi com 

crédito de ICMS, nem dinheiro gastou. Cansei de 

falar isso dentro do Palácio, no gabinete do 

governador, quando foi dito que tinha deixado de 

pagar a Vivo. Agora, estamos novamente celebrando 

o convênio com o crédito de ICMS, celebrando os 

investimentos da telefonia com crédito de ICMS, mas 

as obras não podem parar, elas precisam continuar.  

Voltarei a esta tribuna para mostrar outras 

coisas para o Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Por exemplo: tenho um jornal em minhas mãos de 30 

de junho de 2015, e gostaria que a câmera desse um 

take. Noticiaram nesse jornal, de 30 de junho de 

2015, que em noventa dias teria UTI neonatal na 

maternidade em São Mateus. Cadê as UTIs 

neonatais? Naquela ocasião, o chefe da Casa Civil. 

Um ano depois, em junho de 2016, não são noventa 

dias não, reafirmou o compromisso com a 

maternidade, que funcionariam as UTIs em 2017. 

2017 está acabando e cadê as UTIs?  

Fazer política no gogó e fazer publicidade é 

muito simples, mas precisa falar a verdade, precisa 

que o Governo mostre a que veio para o município de 

São Mateus. Precisamos de obras, precisamos de 

investimentos e precisamos do cofinanciamento da 

Saúde, que colocava dinheiro nos cofres dos 

setenta e oito municípios, indistintamente, de 

forma republicana, para fazer a atenção primária. 

Precisamos que seja republicano, de que não faça 
política com o fígado. 

Voltarei a esta tribuna, falei que de agora para 

frente, reivindicaremos. O Hospital Estadual Roberto 

Arnizaut Silvares precisa ser reconstruído em São 

Mateus. Se a fiscalização do Ministério Público e da 

Vigilância Sanitária fiscalizarem, fechará. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificar o voto, após a fala do Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhora Presidente, falarei rapidamente, mesmo 

porque já entramos no horário da suspensão do 

Grande Expediente e estamos com o nosso 

convidado. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Não, vai até 11h30min. Mudou a resolução. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Falarei rapidamente.  

Estamos vendo que, na verdade, todos que 

falaram desta tribuna antes, falaram fora do 

Regimento Interno. A matéria que está sendo 

discutida é aquela, Senhora Presidente. Como o 

Regimento Interno já foi rasgado, terei também que 

fazer a mesma coisa porque a matéria que está ali, o 

item dois, simplesmente foi ignorado. Fizeram outros 

discursos que, realmente, não têm nada a ver com o 

que está em nosso painel. Mas está acontecendo com 

frequência, então, infelizmente, temos que nos 

adaptar, às vezes, às coisas que não são corretas. O 

que é um erro, penitencio-me e peço que doravante se 

tenha o cumprimento do Regimento Interno. 

Sabemos que 2018 está próximo, se avizinha, 

sabemos e respeitamos todas as posições, mas 

acontece o seguinte, se existe alguma irregularidade, 

nós já pedimos ao Ministério Público para apurar. A 

Comissão de Saúde já fez isso. Eu, a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto e o Senhor Deputado Almir 

Vieira já oficiamos ao Ministério Público. 

Qualquer suspeita, agora, é suspeita em cima 

do Ministério Público. Assim, se tem irregularidade, 

o Ministério Público está conivente com as 

irregularidades que estão acontecendo em Colatina. 

O meu querido Senhor Deputado Da Vitória, 

que não está presente, meu queridão, mesmo, o 

Deputado Da Vitória, e não quero falar, pois S. Ex.ª 

não está presente e é muito ruim falar alguma coisa 

das pessoas que estão ausentes. Mas não falarei mal 

dele, de forma alguma. Mas, como S. Ex.ª fez 

referência a minha pessoa e à Comissão de Saúde, 

quero dizer que tenho o maior apreço por ele e que 

continuo tendo. 

Agora, é preciso que lembre também que o 

governo passado teve muito tempo para fazer muitas 

coisas em Colatina, também. Teve muito tempo de 

fazer muitas coisas e em São Mateus também. Então, 

foram quatro anos, não é? E, na verdade, o 

Governador Paulo Hartung fez em São Mateus 

também, porque fui a São Mateus, participei e assisti. 

Temos que fazer justiça. 

Duvido que o Ministério Público seja 

conivente com qualquer sacanagem, que foi o termo 

usado, que não costumo usar e nunca usei da tribuna 

da Assembleia Legislativa. Duvido que o Ministério 

Público seja conivente com qualquer sacanagem que 

possa acontecer ou que esteja acontecendo com 

relação ao hospital de Colatina. 

Quem sou eu para falar de Colatina. Já falou 

muito bem o Senhor Deputado Da Vitória, quem sou 
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eu para falar sobre Colatina. Ele é a autoridade para 

falar sobre Colatina. Nesta Casa não há ninguém 

melhor que S. Ex.ª para falar sobre isso. 

Mas na verdade é isso. Eu duvido e assino 

embaixo que o Ministério Público não aceitará 

qualquer sacanagem que possa ser feita nesse 

momento com relação ao hospital de Colatina. Muito 

obrigado. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhora Presidente, pela ordem! 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Luzia Toledo. E, Senhor Deputado Sergio Majeski, 

por gentileza. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Depois da Senhora Deputada Luzia Toledo, gostaria 

de pedir a recomposição de quorum. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - É regimental. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Senhora Presidente, Deputada Janete de Sá, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, justifico o meu 

voto. Sou uma das Deputadas que mais tenta 

prestigiar os segmentos. 

Quando nós apresentamos, no meu primeiro 

mandato, a Comenda do Mérito Turístico Marcelo 

Valladares Nader, que foi um ícone do turismo, 

naquela oportunidade o fizemos, porque o Marcelo 

morreu muito novo, mas deixou um legado no 

turismo. Era um construtor de pontes. Era daquelas 

pessoas que chegava e conhecia tecnicamente o 

turismo, conciliava os vários grupos com muita 

ternura e conhecimento. E nunca se afastou da luta. 

Morreu na luta. 

E fiquei muito grata aos meus colegas, na 

época, no primeiro mandato, quando criamos a 

Comenda do Mérito Turístico Marcelo Valladares 

Nader. Hoje, aprovamos a comenda, o Projeto de 

Resolução n.º 23, de 2016, do Senhor Deputado 

Padre Honório, que institui a Comenda do Mérito 

Arautos da Paz no âmbito da Assembleia Legislativa 

do nosso estado. Nunca foi tão necessário. A paz tem 

que estar dentro de nós e temos que procurar no outro 

com a mesma reciprocidade. Quando você vai dar... 

E tem tantas pessoas, as igrejas todas - não tem 

nome, são todas as igrejas - fazendo o bem. Fora das 

igrejas também, a sociedade civil organizada. 

Precisamos homenagear essas pessoas para mostrar o 

quanto elas estão sendo importantes para este 

momento que o país está vivendo. A paz é o que todo 

mundo deveria apregoar, falar, buscar; nas nossas 

casas, no nosso convívio. É exatamente por isso que 

aprovei... Aliás, nunca deixei de aprovar nenhuma 

comenda exatamente porque sempre vem trazendo, 

no seu bojo, o resultado do trabalho daquela 

instituição ou daquela pessoa especificamente. Os 

Arautos da Paz, com certeza, melhorarão estão Casa 

no dia em que for entregue essa medalha.  

Como o Senhor Deputado Doutor Hércules 

disse nesta tribuna, também aproveito esse tempo 

para dizer que estamos comemorando trezentos e 

sessenta horas de turismo no Espírito Santo; trezentos 

e sessenta horas em todo o estado do Espírito Santo. 

Parabenizo o secretário de Turismo, o Nerleo 

Caus, e a subsecretária; na verdade, ela que trouxe 

esse projeto. 

Senhor Deputado Sergio Majeski, discutimos 

esse projeto na Fecomércio. E parabenizo o doutor 

José Lino, que abraçou na Fecomércio esse projeto, 

que é espetacular. Não estou indo a todas as reuniões, 

não consigo, não tenho tempo - ontem mesmo teve 

uma reunião perto do Palácio Anchieta -, mas falo da 

importância de os grupos todos se reunirem, da 

importância de mostrar as belezas naturais que temos 

no estado do Espírito Santo.  

Tenho a felicidade de dizer que neste 

momento estamos com o website do Caparaó, com 

emenda nossa, mostrando as belezas do Caparaó, 

independentemente de município. Não foi pesquisado 

o município A ou município B, mas as belezas do 

Caparaó, para que não somente o capixaba, o 

espírito-santense, os nossos visitantes, mas para que o 

mundo tenha conhecimento das belezas naturais do 

nosso Caparaó.  

 Muito obrigada, Senhora Presidente! 

  

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Atendendo a um 

pedido do Senhor Deputado Doutor Hércules, retiro o 

pedido de recomposição de quorum porque tem um 

convidado de S. Ex.ª para falar hoje e pode ser que 

não tenhamos dez deputados presentes para manter a 

sessão. Porque o painel registra trinta deputados 

presentes, mas muito claramente, estamos aqui em 

dez, apenas.  

 

  A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ 

- PMN) - Agradeço a V. Ex.ª.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Agradeço a 

gentileza do Senhor Deputado e professor Sergio 

Majeski, que entendeu que o Adauto Vieira está na 

Casa desde as 9h30min. O Adauto Vieira é um 

transplantado hepático e veio falar da hepatite A, B e 

C. 

Na verdade, o Senhor Deputado Sergio 

Majeski está coberto de razão, pois estamos aqui 

desde antes das 9h sustentando a sessão. Mas, 

gentilmente, S. Ex.ª abriu mão do requerimento e 

agradeço, mais uma vez, a gentileza do professor.  
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 207/2015, do ex-

Deputado Cacau Lorenzoni, que estabelece que as 

empresas, ao realizarem o cancelamento do contrato 
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de débito em conta com a instituição bancária, terão 

que comunicar ao consumidor, por carta registrada na 

modalidade de Aviso de Recebimento - AR o fim do 

contrato. Publicado no DPL do dia 26/05/2015. 

Pareceres n.
os 

360/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade, 167/2015, da 

Comissão de Defesa da Cidadania, pela aprovação, 

08/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor, 

pela aprovação, com emenda, 29/2017, da Comissão 

de Finanças, pela aprovação, com a emenda sugerida 

pela Comissão de Defesa do Consumidor e 345/2017, 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade da 

emenda sugerida pela Comissão de Defesa do 

Consumidor, publicados no DPL do dia 04/10/2017.  

 Em votação.  

 Informo que a votação da matéria será na 

forma do parecer da Comissão de Justiça, que foi 

pela aprovação da emenda apresentada pela 

Comissão de Defesa do Consumidor. 

 Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovado.  

 À Comissão de Justiça para redação final.  

  

 Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 297/2015, do Senhor 

Deputado Amaro Neto, que dispõe sobre a 

Identificação dos Frequentadores e a 

Comercialização de Ingressos em Eventos realizados 

no âmbito do estado, e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 04/08/2015. Na Comissão 

de Justiça, o parecer n.º 27/2016, que é pela 

inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 

29/02/2016 e rejeitado em Plenário, na Sessão 

Ordinária do dia 19/04/2016. Pareceres n.
os 

106/2016, 

da Comissão de Defesa da Cidadania, 23/2016, da 

Comissão de Defesa do Consumidor, 02/2017, da 

Comissão de Cultura, 41/2017, da Comissão de 

Finanças, todos pela aprovação, com adoção da 

emenda apresentada pelo próprio autor e 349/2017, 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade da 

emenda apresentada pelo próprio autor, publicados 

no DPL do dia 04/10/2017. 

 Em votação.  

 Informo que a votação da matéria será na 

forma do parecer da Comissão de Justiça, que foi 

pela aprovação da emenda apresentada pelo próprio 

autor e acolhida pelas demais comissões pertinentes. 

 Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovado.  

 À Comissão de Justiça para redação final.  
 

 Discussão única do Projeto de Lei n.º 

401/2015, do Senhor Deputado Hudson Leal, que 

institui a obrigatoriedade dos Cartórios do Estado a 

aceitar o protesto de moradores inadimplentes que 

estiverem devendo o condomínio ou aluguel. 

Publicado no DPL do dia 13/10/2015. Na Comissão 

de Justiça, o parecer n.º 116/2016, que é pela 

inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 

21/03/2016 e rejeitado em Plenário, na Sessão 

Ordinária do dia 25/04/2016. Pareceres n.
os

 101/2016, 

da Comissão de Defesa da Cidadania, pela 

aprovação, 01/2017, da Comissão de Defesa do 

Consumidor e 70/2017, da Comissão de Finanças, 

ambos pela rejeição, publicados no DPL do dia 

16/10/2017.  

 Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo orador inscrito, declaro 

encerrada a discussão. 

 Em votação.  

 Informo que a votação da matéria será na 

forma do parecer da Comissão de Defesa da 

Cidadania, pela aprovação da matéria. 

 Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovado.  

 À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

 Discussão única do Projeto de Lei n.º 

504/2015, do Deputado Amaro Neto, que obriga as 

Concessionárias de Pedágio a emitirem nota ou 

cupom fiscal aos consumidores. Publicado no DPL 

do dia 13/10/2015. Pareceres n.
os

 133/2016, da 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade e 

legalidade, 01/2017, da Comissão de Mobilidade 

Urbana, 02/2017, da Comissão de Defesa do 

Consumidor e 69/2017, da Comissão de Finanças, 

todos pela aprovação, publicados no DPL do dia 

16/10/2017.  

 Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo orador inscrito, declaro 

encerrada a discussão.  

 Em votação.  

 Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovado.   

 À Secretaria para extração dos autógrafos.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir 

recomposição de quorum. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - É regimental.  

 

  (Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Encerrada a verificação de quorum. 
 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Dary Pagung, 
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Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Gilsinho Lopes, José 

Esmeraldo, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, 

Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, 

Freitas, Gildevan Fernandes, Hudson 

Leal, Jamir Malini, Janete de Sá, 

Raquel Lessa e Sergio Majeski)  

 

Temos quorum para manutenção da sessão, 

mas não temos quorum para votação das matérias. 

 

Discussão única do Projeto de Lei n.º 

259/2016, da Senhora Deputada Raquel Lessa, que 

institui oficialmente a Semana do Coração no Estado 

e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 

24/10/2016. Pareceres n.
os

 55/2017, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade e legalidade, com 

emenda, 11/2017, da Comissão de Cidadania, 

12/2017, da Comissão de Saúde e 68/2017, da 

Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com 

emenda, apresentada na Comissão de Justiça, 

publicados no DPL do dia 16/10/2017. 

 

Discussão única do Projeto de Lei n.º 

77/2017, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

altera o art. 12 da Lei n.º 10.031, de 07 de junho de 

2013, alterado pelos Decretos n.
os

 3496-R/2014, 

3567-R/2014 e 3675-R/2014, que disciplina a 

comercialização de autopeças usadas, reparadas e 

recondicionadas, de partes de veículos automotores 

terrestres e de sucatas ou ferro-velho e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 24/10/2016. 

Pareceres n.
os

 129/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 03/2017, da 

Comissão de  Defesa do Consumidor, pela aprovação 

e 71/2017, da Comissão de Finanças, pela rejeição, 

publicados no DPL do dia 17/10/2017. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 212/2017, do Senhor 

Deputado Nunes, que dispõe sobre a contratação de 

vigilância armada nas agências bancárias e nas 

cooperativas de crédito do Estado. Publicado no DPL 

do dia 14/06/2017. Parecer n.º 309/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 
 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 230/2017, da 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, que dispõe sobre a 

proibição da cobrança dos serviços de internet, 

telefonia e TV a cabo/por assinatura durante o 

período em que o mesmo for interrompido pelo 

fornecedor, no âmbito do Estado. Publicado no DPL 

do dia 29/06/2017. Parecer n.º 415/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 251/2017, da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que altera a redação 

do art. 1.º da Lei nº 9.169, de 22 de maio de 2009, 

que instituiu o Dia Estadual de Comemoração da Lei 

Maria da Penha. Publicado no DPL do dia 

17/07/2017. Parecer n.º 410/2017, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, ilegalidade 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 
 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

222/2016, da Senhora Deputada Raquel Lessa, que 

institui a Política Estadual para a População em 

Situação de Rua no Estado. Publicado no DPL do dia 

03/08/2016. Parecer n.º 436/2017, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 

do dia 09/10/2017. 
 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

184/2017, do Senhor Deputado Sergio Majeski, que 

dispõe sobre a publicidade e transparência das 

agendas dos ocupantes de cargos no Governo do 

Estado. Publicado no DPL do dia 26/05/2017. 

Parecer n.º 423/2017, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 

DPL do dia 09/10/2017. 

Adiadas essas matérias por falta de quorum. 
 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 340/2017, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que dispõe sobre a proibição do corte de 

energia nas unidades cuja pessoa doente dependa do 

uso continuado de equipamentos elétricos para 

tratamento no âmbito do Estado. Publicado no DPL 

do dia 19/09/2017. 
 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 370/2017, do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que dispõe sobre a cobrança de taxa por 

apresentações musicais em bares, restaurantes e 

similares no Estado e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 03/10/2017. 

Não havendo deputado inscrito, as matérias 

seguem para a 3.ª sessão. 

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

Grande Expediente. 

Conforme previsto no art. 112 do Regimento 

Interno, o restante da presente sessão será destinado 

ao senhor Adauto Vieira, presidente da ONG 

Associação Pró-Vidas Transplantes e Hepatites do 

Espírito Santo, para explanar sobre o IV Simpósio 

Nacional sobre Prevenção, Diagnóstico Precoce e 

Tratamento das Hepatites A, B e C, que será 

realizado nos dia 9, 10 e 11 de outubro, no Hotel 

Golden Tulip Porto Vitória, conforme requerimento 

do Senhor Deputado Doutor Hércules, aprovado em 

Plenário. 
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Neste momento, autorizo a entrada do 

convidado. (Pausa) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Fazer uma correção: 

no dia 09, 10 e 11 de novembro.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - É. Está errado aqui, é novembro. Obrigada, 

Senhora Deputada, pela observação.  

 Até que o senhor Adauto chegue à tribuna, 

informo que hoje, às 19h, promoveremos uma sessão 

solene em homenagem aos dentistas capixabas. Eles 

receberão a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros, que é uma 

comenda que visa prestigiar - falamos tanto aqui de 

comendas - o profissional da Odontologia, tão 

importante para garantir qualidade de vida, saúde à 

população que precisa desses serviços e melhorar, 

também, a autoestima das pessoas, melhorando o 

sorriso e a estética das pessoas, onde a aparência 

eleva a autoestima do ser humano. Ressalto a 

importância desses profissionais.  

 Falei mais cedo sobre as negociações 

coletivas que acontecem na Vale. Querem tirar o 

reembolso, o serviço odontológico de ortodontia, de 

implantes e também de periodontia dos trabalhadores 

da Vale que estão na ativa por meio de acordo 

coletivo, o que não permitiremos.  

 Comunicamos que a sessão solene ocorrerá 

hoje, a partir das 19h. Todos os que quiserem vir 

prestigiar a odontologia capixaba serão nossos 

convidados.  

 Concedo a palavra ao senhor Adauto Vieira 

de Almeida, da ONG Associação Pró-Vidas 

Transplantes e Hepatites do Espírito Santo, para 

explanar sobre o IV Simpósio Nacional sobre 

Prevenção, Diagnóstico Precoce e Tratamento das 

Hepatites A, B e C. 

 Passo a presidência ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, autor do requerimento para que ele 

possa, a partir de agora, conduzir os trabalhos. 

(Pausa) 
 

  O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA 

- Bom dia, Senhora Deputada Janete de Sá, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, demais deputados e 

deputadas da Casa, demais presentes, primeiro quero 

registrar minha honra em estar mais uma vez nesta 

tribuna. De alguma forma, por alguns minutos, 

acabamos marcando nossa presença na história desta 

Casa.  

 O que quero falar é que como presidente da 

ONG Associação Pró-Vidas Transplantes e Hepatites 

do Espírito Santo o nosso trabalho sempre foi focado 

na área de transplantes de órgãos. A partir de 2010, 

começamos também a trabalhar com as hepatites 

virais porque percebemos que mais de cinquenta por 

cento dos órgãos transplantados aqui no estado, como 

não é diferente no resto do país, são provenientes de 

pacientes com hepatites. Então, gostaria de falar 

sobre essa doença, sobre essa realidade que estamos 

vivendo.  

 Está colocada a pergunta: Onde está a 

hepatite C? É uma doença silenciosa. Muita gente 

não fala dela, mas é uma epidemia silenciosa que está 

aí, já. Precisamos tomar cuidado com ela.  

 A hepatite C, todo mundo sabe, é uma 

infecção causada por vírus no fígado. Se ela se tornar 

uma doença crônica, poderá levar o paciente à fila 

dos transplantes, além de outros males todos que ela 

acomete ao longo desse caminho. 

 Hoje, convivemos com um número muito 

diferente nas estimativas da hepatite C. Em 2002, a 

Organização Mundial da Saúde estimava no mundo 

cento e oitenta milhões de infectados, mas atualmente 

estima-se que sejam apenas setenta milhões. É 

interessante ver que essa conta de repente diminui e 

não sabemos onde estão esses pacientes, se 

morreram. Tratar, não trataram porque os 

medicamentos que curam saíram agora, em 2015.  

 A Lancet estimou, em 2015, que havia de 

cento e cinquenta a duzentos milhões de pessoas 

infectadas. Em 2016, o CDC estimou que nos 

Estados Unidos havia entre 2,7 e 3,9 milhões de 

infectados. Em 2017, a Opas estima que sete milhões 

de pessoas estejam infectadas, na América Latina. 

Então começamos a perceber que não há uma conta 

que fecha.  

Em maio de 2017, a Lancet publicou esse 

edital colocando que a estimativa mundial seria de 

cento e dez milhões de anticorpos, sendo desses 

setenta milhões de pessoas infectadas ativas. Tudo 

isso é meio confuso, então vamos para o Brasil. 

 Em 2010, no Brasil foi feito um inquérito nas 

principais capitais e detectou-se que entre 2,5% a 

10% da população nas capitais testadas tinham o 

vírus da hepatite C. No Norte percebe-se 2,10%; no 

Nordeste, 0,68%, no Centro-oeste, 1,32%; no Distrito 

Federal, 0,85%, no Sudeste, 1,27% e no Sul, 1,38%. 

No Brasil, isso dá uma média de 1,38% pacientes a 

cada testagem feita. Então, aproximadamente um 

milhão e meio de pacientes infectados, de acordo 

com esse estudo. 

 No Espírito Santo, se considerarmos uma 

população de quatro milhões, dezesseis mil, trezentos 

e cinquenta e seis, conforme IBGE de 2017 e a média 

obtida no estudo do Sudeste de 1,27%, teríamos 

aproximadamente algo em torno de cinquenta e uma mil 

pessoas com o vírus. Isso, usando essa matemática que 

todo mundo tem usado no mundo. 

 De 2010 a 2015, confirmamos dois mil e 

quatorze casos aqui no estado. Em 2014 foram 

confirmados mil oitocentos e cinquenta e três casos. 

De 2010 a 2015, foram seiscentos e oito tratamentos. 

De dezembro de 2015 a março de 2017, foram mais 

quinhentos tratamentos. 

 Chamo a atenção para esses números. Não 

quero fazer crítica a ninguém, mas acho importante 

que tenhamos muito seriamente esses números na 

cabeça. Por quê? Onde estão os pacientes do Espírito 

Santo que poderiam estar sendo tratados com as 
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novas drogas que curam em até noventa e seis por 

cento dos casos de hepatite C? 

 O que é preciso fazer? O que temos que 

fazer? Temos que incentivar a busca ativa por 

pessoas portadoras do vírus, por meio de testagens. É 

um trabalho, inclusive, que a nossa ONG fez no ano 

passado em dez municípios do estado, um trabalho 

feito em parceria com as secretarias municipais, com 

o pessoal dos CTAs dos municípios, com alunos das 

universidades e faculdades de saúde, que trabalharam 

conosco como voluntários. Pudemos perceber que é 

necessário continuar esse trabalho no estado. Temos 

que fazer a busca ativa. As pessoas não precisam 

mais entrar na fila de transplante de órgãos, 

principalmente na fila de transplante hepático, por 

hepatite C, porque agora há remédio que cura.  

 Precisamos que nos consultórios dos CTAs e 

dos SAEs - onde as pessoas com HIV e gestantes já 

são atendidas mensalmente - o teste rápido seja 

oferecido. Isso não é feito de forma normal, é feito de 

vez em quando ou não é feito, na maioria dos casos.  

 Não é culpa de ninguém, porque as pessoas 

ainda não têm o hábito criado de que a doença está aí, 

é uma epidemia, e precisamos cuidar dela seriamente. 

Também precisamos pensar em uma forma como os 

médicos em geral, que pedem exames de sangue, 

incluam PCR, Anti-HCV, HCV-RNA, porque se 

pedirem esses exames quando os pacientes os 

procuram por qualquer causa, com certeza, aparecerá 

muita gente que precisa ser tratada. Principalmente, 

as pessoas acima de quarenta anos, que são as que 

tiveram algum contato com o vírus de formas 

diferentes. Por exemplo, quem fez cirurgias até 1993, 

quando o sangue ainda não era triado, pode estar com 

hepatite e até hoje não sabe. Pessoas que usaram 

drogas injetáveis, também àquela época, podem estar 

com hepatite e não sabem. Aliás, mais de cinquenta 

por cento das pessoas que têm o vírus não sabem que 

têm a doença.  

 Fazer a busca ativa para a população é muito 

importante porque os objetivos da detecção precoce 

do tratamento é evitar a progressão da doença crônica 

para fibrose 1, fibrose 2, fibrose 3, fibrose 4 ou o 

transplante. Não coloquei morte, porque não quero 

que ninguém morra, mas se não ocorrer o transplante, 

a pessoa morre.  

Nessa figura vermelha, mostramos um fígado 

com cirrose e do outro lado, na figura mais escura, é 

um fígado com hepatocarcinoma, ou seja, é o que 

leva à hepatite C se a pessoa não descobrir e tratar a 

tempo. Esses são os casos críticos, inclusive, quando 

chega ao hepatocarcinoma, muitas vezes, os tumores 

já medem muito mais que cinco centímetros e, às 

vezes, nem é mais possível o transplante.  

O caso é muito sério. Precisamos tomar 

providência. O Estado precisa ter um programa de 

combate às hepatites virais, pois não tem. Temos um 

paliativo, mas precisamos ter um programa sério no 

Espírito Santo. Até porque, a Organização Mundial 

de Saúde colocou como objetivo para o mundo 

inteiro que, em até 2030, até noventa por cento das 

pessoas estejam detectadas e em tratamento. Se a 

Organização Mundial de Saúde nos coloca esse 

objetivo, é claro que o Espírito Santo faz parte disso e 

precisa estar atento a isso.  

Quero chamar a atenção das autoridades de 

saúde para que analisem com carinho os casos das 

hepatites virais, principalmente da hepatite C e da 

hepatite B, que precisamos acelerar o processo de 

vacinação, porque tomando as três doses, a pessoa 

fica livre da hepatite B.  

Para encerrar, quero mostrar os primeiros três 

medicamentos que curam até noventa e seis por 

cento, mas, agora, já foram liberados mais três ou 

quatro medicamentos novos, ainda não estão na 

apresentação porque esse slide já estava feito. Mas há 

mais três ou quatro medicamentos incorporados a 

esses que curam até noventa e seis, até quase cem por 

cento. 

Quero deixar um convite para vocês, porque 

nós da ONG, fazemos nossa parte. Além dos testes de 

campo que fazemos nos municípios, nos lugares em 

que podemos fazer, também cuidamos da parte 

científica e da parte técnica. Já estamos trazendo para 

o Espírito Santo, pela quarta vez, o Simpósio 

Nacional sobre Prevenção, Diagnóstico Precoce e 

Tratamento das Hepatites A, B e C, com Infecção 

HIV, HCV e Transplante Hepático, que acontecerá 

dias 09, 10 e 11 de novembro no Hotel Golden Tulip. 

As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Vidas. 

Ainda temos vagas, o número de inscrições a serem 

preenchidas não é grande mas, por exemplo, se a 

pessoa entrar no site da Pró-vidas, que é www.pro-

vidastransplantes.org.br, terá um local dizendo: 

clique aqui e faça sua inscrição.  

Esse é o trabalho que fazemos para tentar 

colaborar com o Governo e com a sociedade, para 

que avancemos na busca ativa, para que avancemos 

no tratamento dessa doença que, repito, as pessoas 

não costumam falar muito dela, mas é uma epidemia 

silenciosa que está aí. 

Eu, por acaso ou por obra do destino, sou 

transplantado hepático porque tive hepatite C e não 

tive essa felicidade de ter um medicamento na época 

que precisei. Então, como disse uma vez para o nobre 

Deputado Doutor Hércules, a quem agradeço por 

estar aqui hoje, mais uma vez, disse uma vez e 

repetirei, Deputado, meu fígado já está aqui, já 

consegui, mas a minha luta continua porque tem 

muita gente precisando de um fígado, na fila de 

transplante, e agora tem muita gente que não precisa 

ir para a fila, que precisa apenas de ser descoberta e 

entrar em tratamento. 

 Por hora, era o que gostaria de deixar 

colocado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, Adauto. 

Gostaria de falar com você sobre algumas 

providências que você nos ensinou para evitar a 

http://www.pro-vidastransplantes.org.br/
http://www.pro-vidastransplantes.org.br/
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hepatite. Sobre salão de beleza, sobre os 

equipamentos dos salões, queria que falasse alguma 

coisa sobre isso. 

 
 O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 

Sim. Primeiro quero falar sobre a hepatite A, que é 

uma hepatite fecal/oral, só pegamos se tivermos 

contato com fezes ou com coisas contaminadas. Essa 

é uma hepatite que, não sendo uma hepatite 

fulminante, embora seja hepatite A, em casos 

extremamente difíceis pode acontecer o caso de 

hepatite fulminante, mas é de mais fácil cura, e 

quando a pessoa pega hepatite A, acaba ficando 

imunizada. 

 A hepatite B está entre nós e é transmitida 

sexualmente, principalmente pelo não uso de 

preservativos as pessoas estão sendo contaminadas. 

Hoje, Deputado, há um agravante maior nos homens 

que fazem sexo com homens, e a coisa está crescendo 

muito. Para a hepatite B é simples, a pessoa pode 

ficar livre dela, basta que compareça a uma unidade 

de saúde e tome três doses da vacina. Toma uma 

hoje, uma daqui a um mês e daqui a seis meses toma 

a segunda dose. Se tomou duas e se esqueceu de 

tomar a terceira dose, porque seis meses acabou não 

marcando, deve voltar à unidade e completar. Você 

ficará livre da vacina. 

 No caso da hepatite C não tem vacina. Agora 

apareceu remédio, um medicamento novo, mas o que 

acontece com ela é que é transmitida por contato 

sanguíneo. Então, chamo a atenção, principalmente 

do pessoal que vai à manicure. Recomendo a todas as 

mulheres terem o seu próprio kit de manicure, porque 

o vírus permanece até setenta e duas horas ali, e é 

uma via aberta de contato. Por que digo isso? Porque 

as manicures deveriam trabalhar com autoclave e 

deixar os equipamentos pelo menos até três horas 

nele. E digo que, em um dia de muito movimento, 

não acredito que façam isso. Então, quem vai a 

primeira vez, ela deixou no autoclave, quem vai nas 

outras vezes, acaba pegando um equipamento que 

não foi esterilizado da forma correta. Então, digo 

assim, alicate, empurrador, cortador, e tudo aquilo 

que você usa e, se puder, também tenha o seu próprio 

esmalte. Não use um esmalte que possa estar 

contaminado, infectado.  

É um problema que temos conversado e até, 

outro dia, fiz uma solicitação ao Deputado Doutor 

Hércules e quero renová-la agora. Precisamos fazer 

um trabalho de conscientização junto às manicures do 

estado. Proponho-me, como presidente da ONG, a 

encabeçar esse trabalho, se V. Ex.ª me ajudar. Aqui, 

por exemplo, no Senac, temos cursos que formam 

manicures de montão; eles têm tanto o cadastro 

antigo das que passaram por lá, como têm as novas. 

Seria um excelente parceiro para fazermos esse 

trabalho, conscientizá-las e lavá-las a ter o cuidado 

com elas próprias e o cuidado com o semelhante. 

Esse é um recado que quero deixar. E, quanto 

à hepatite B, só lembrando, passou na unidade de 

saúde, tomou as vacinas, que são gratuitas, está livre 

da hepatite B.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - É bom lembrar, 

especialmente às três Senhoras Deputadas presentes, 

Eliana Dadalto, Janete de Sá, Raquel Lessa, esse 

conselho que o Adauto vem fazendo, essa missão que 

tem é de, especialmente, evitar que as pessoas 

morram com hepatite C, e também que precise fazer 

transplante. Para quem não acompanhou bem, o 

Adauto é um transplantado hepático. Estava na fila de 

transplante, quase morreu, e graças à doação de 

órgãos, campanha que lutamos e pedimos também, 

ele hoje está com o fígado de outra pessoa. Ele fala: 

Meu problema está resolvido. Meu fígado está aqui, 

mas tenho que resolver o problema dos outros agora.  

Adauto, receba o nosso maior respeito e 

elogio por esta missão de tentar salvar tantas vidas 

que podem ser salvas. 

  

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Deputado, permita-me só uma colocação. V. Ex.ª tem 

uma grande participação nessa nossa luta porque 

quero lembrar que foi a partir de uma emenda de V. 

Ex.ª que em 2002 conseguimos ter um veículo para 

trabalhar o estado inteiro. Agradeço a V. Ex.ª hoje. 

Sua participação foi fundamental para ampliarmos 

nosso trabalho para o estado. Sem ela não teríamos 

conseguido. Quero deixar registrados os nossos 

agradecimentos a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Nada de agradecer, Adauto, 

porque seu trabalho realmente merece. Você é um 

missionário que tem nos orgulhado muito no nosso 

estado. Não esquecer o nosso simpósio, que ocorrerá 

agora no mês que vem. Precisamos da participação de 

todos. 

Peço até à Senhora Deputada Janete de Sá, 

que fará uma sessão especial hoje em homenagem 

aos odontólogos, para lembrar essa questão também 

ao dentista. Lembrar hoje, Senhora Deputada Janete 

de Sá, por gentileza. 
 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Deputada, é importantíssimo e foi bem lembrado pelo 

deputado, mais uma vez. Que eles tenham acesso ao 

manual dos odontólogos, que temos para 

disponibilizar, porque é outro canal aberto para o 

contágio da hepatite, tanto para eles quanto para os 

pacientes deles. Se puderem reforçar isso, colocamo-

nos à disposição também. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Senhor Deputado Doutor 

Hércules, posso perguntar? 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Raquel Lessa. 
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A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - A 

autoclave, na manicure, ficando por três horas, mata o 

vírus? 
 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Na verdade, são no mínimo três horas. Ela deveria ter 

um monte de kits para trabalhar em um dia de muito 

movimento para deixar que ficasse lá. Veja, são vários 

equipamentos, vários fabricantes e várias formas. O que 

preconizamos é esse porque nos foi passado desde o 

começo em todas as situações em que nos envolvemos 

para ter o conhecimento da matéria. 

Agora, acho o seguinte, antes de pensarmos se 

a manicure tem ou não autoclave... Por exemplo, 

pessoas vão à manicure e dizem: Não, mas ela tem um 

forninho. Aconselho as pessoas a levarem meia dúzia de 

kibe e coxinha pra fazer assado porque só serve para 

isso. Não serve para esterilizar o material. 

Sinceramente penso: Tenha seu kit. Não abra 

mão disso porque estamos falando da nossa saúde. 

Vocês estão falando agora com uma pessoa que teve 

hepatite, que passou por quase cinco anos de fila e 

sofreu todas as consequências de uma hepatite C não 

curada. Sei bem o que é ficar do outro lado. Não deixem 

isso acontecer. Cada mulher deste estado, cada mulher 

que nos ouve hoje, tenha seu kit. Compre, guarde e não 

permita que ninguém utilize. 

Assim como falo para os homens. Aliás, havia 

esquecido. Deputado, nós homens frequentamos o salão 

de barbeiro. Quando fazemos o pezinho do cabelo 

também precisamos exigir que troquem as lâminas, que 

sejam descartáveis. Outro dia, dando uma palestra, 

estava falando sobre lâminas e uma garota falou para 

mim: Mas eu uso a lâmina do meu namorado. Às vezes, 
esqueço-me de depilar, mas confio nele. Falei: Está 

bom. Há quanto tempo vocês juntos? E ela: Estou há 
três meses. Falei: Tome cuidado. Você não sabe o que 

aconteceu há três meses. A hepatite só aparece depois 

de cinco, dez, quinze anos. Não apresenta sintomas 

imediatos. Está bom?  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) -  Muito bem, senhor Adauto 

Vieira, esses esclarecimentos são importantes. 

Quero lembrar também que o senhor Adauto 

Vieira era muito desconfiado com políticos, ele 

confessou isso para mim depois. Quando assistia a uma 

palestra dele, comecei a me inteirar e acompanhá-lo, e 

ele ficou na dúvida: Esse é mais um político que está 

encostando na gente querendo voto! Depois ele viu que 

realmente não era assim. Ele de vez em quando fala 

isso. 

 Mas em 2011, no dia de 10 de maio, recebemos 

na reunião ordinária da Comissão de Saúde, a visita do 

senhor Adauto Vieira, da Associação Pró-Vidas, que 

veio relatar sobre a situação dos transplantes de órgãos 

no Espírito Santo, que também é uma batalha dele, uma 

vez que ele é transplantado. 

 No dia 31 de julho de 2014, participei do 3.º 

Simpósio Nacional de Prevenção a Hepatites Virais, que 

foi realizado no hotel Ilha do Boi. 

 Em 2015, no dia 02 de setembro, 

protocolizamos o Projeto de Lei n.º 361/2015, que torna 

obrigatório o oferecimento de testagem sorológica para 

hepatites virais e dá outras providências. 

 No dia 02 de junho de 2015, protocolizamos o 

Projeto de Lei n.º 237, que dispõe sobre o 

reconhecimento das pessoas portadoras de doença renal 

crônica e transplantados, como pessoas com os mesmos 

direitos para fins de atendimento prioritário nos serviços 

públicos e privados e dá outras providências. 

 Esse projeto de lei nosso, senhor Adauto, virou 

lei, o Governador Paulo Hartung sancionou, é a Lei n.º 

10.636, sancionada dia 05 de abril de 2017. 

 Como é hoje? O renal crônico vai segunda, 

quarta e sexta para fazer hemodiálise. Sai da sua casa, 

tem o trajeto, depois fica na maca quatro horas - 

segunda, quarta e sexta -, depois ele retorna para seu lar. 

Tem também aquele transplantado, que tem tomar 

alguns medicamentos que são imunossupressores, para 

que não haja rejeição do órgão. Esse também não pode 

ter a mesma vida que eu tenho. Então conseguimos esse 

direito de serem reconhecidos como pessoas com 

deficiência. 

 No dia 08 de março de 2016, recebemos 

novamente o senhor Adauto Vieira, presidente do Pró-

Vidas, para falar sobre hepatites virais e transplantes, 

com o tema: O cronograma dos eventos de testagens e 

aconselhamentos sobre hepatites. A associação está 

buscando parcerias com as prefeituras do Espírito Santo 

para desenvolver trabalho de diagnóstico e tratamento 

de hepatite C, realizando testes e aconselhamento para a 

população em praças públicas. Você fez e tem feito, e 

temos acompanhado algumas. 

 
 O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Foram feitas dez municípios no estado.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - E em 19 de setembro deste 

ano, recebemos novamente o senhor Adauto Vieira na 

Comissão de Saúde, com os Senhores Deputados Eliana 

Dadalto e Almir Vieira, para falar novamente sobre 

hepatites virais. 

 E também, conseguimos, Adauto, a Lei n.º 

10.715/2017: Fica determinada a permissão de acesso 

aos portadores de diabetes tipo 1, portando insulina, 

insumos, aparelhos de monitoração de glicemia, 

pequenas porções de alimentos - uma vez que eles têm 

que se alimentar periodicamente -, e bebidas não 

alcoólicas, nos espaços públicos e privados e nos 

eventos de qualquer natureza. 

 O diabético tipo 1, aquele que já nasce assim, 

vai ao cinema, a um show, a um espetáculo, a um 

estádio, pode ter acesso a esses eventos com pequenas 

porções de alimentos. 

 Pois não, senhor Adauto, deseja falar mais 

alguma coisa? 

  

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Gostaria só de deixar, mais uma vez, meus 

agradecimentos a V. Ex.ª e a todos que me ouviram, e 

reforçar que nos dias 09, 10 e 11 de novembro, 

estaremos no hotel Golden Tulip. É um evento 

direcionado a profissionais de saúde, médicos de todo 

Espírito Santo. E, nesse evento, não cobraremos 

ingresso, pedimos apenas que, quem resolver colaborar 

conosco, leve uma lata de leite em pó, que 
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direcionaremos também a uma outra entidade, que está 

precisando bastante desse tipo de alimento. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem. Queremos, mais 

uma vez, apelar à Senhora Deputada Janete de Sá, que 

tem um filho que é dentista também, e que fará essa 

sessão especial hoje, à noite. E também, Senhora 

Deputada Janete de Sá, lembrar que fizemos um projeto 

de lei, por indicação do Conselho Regional de 

Odontologia, para proibir a venda desses aparelhos que 

a moçada está usando. Compram em qualquer 

botequim, em qualquer lugar, sem a receita de um 

especialista, o que realmente é um absurdo. Está 

deformando a arcada dentária de muita gente. Queria 

que V. Ex.ª também aproveitasse tantos dentistas logo 

mais, à noite, aqui - infelizmente, tenho outra agenda, 

não poderei comparecer - e lembrasse da importância da 

proibição da venda desses aparelhos, essa picaretagem 

que estão fazendo com os nossos profissionais de 

Odontologia. 

 Adauto, mais uma vez, queria que você 

enfatizasse a data e o local do nosso simpósio no mês 

que vem. 
 

 O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
V. Ex.ª disse bem: nosso, porque espero contar com sua 

presença, que é um dos meus convidados de honra. 

 É um simpósio nacional de prevenção e 

diagnóstico das hepatites e transplante hepático 

também. Acontecerá dias 9, 10 e 11 de novembro, das 

8h da manhã às 18h, no Hotel Golden Tulip, na Praia do 

Suá, em frente à Praça do Papa. No sábado apenas 

terminará às 13h, mas na quinta e na sexta o horário é 

cheio: das 8h às 18h. 

 Como eu disse, liberaremos, não cobraremos 

ingresso, e aqueles que puderem colaborar com uma 

lata de leite em pó, ficaremos felizes, porque poderemos 

ajudar mais pessoas. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem. Adauto, a 

Senhora Deputada Raquel Lessa acabou de falar que 

comprará hoje o kit para ir ao salão de beleza. É bom 

que quem esteja em casa assistindo siga o exemplo da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e o conselho do nosso 

querido Adauto. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Porque, 

Adauto, às vezes, chegamos ao salão, tem a autoclave, 

eles tiram de lá, abrem a sacolinha e fazem. Eu, como 

moro em São Gabriel e fico aqui para trabalhar, às 

vezes, faço unha aqui, e meu alicate está lá. Então, 

confiamos, mas, como você é um exemplo disso vivo, 

graças a Deus, que sirva de exemplo. Estou falando pela 

TV Assembleia, muitas pessoas estão ouvindo. E que 

possamos fazer essa campanha mesmo.  

 Que leve o seu alicate, como você falou, que os 

homens prestem atenção nisso, porque sempre achamos 

que acontece com o vizinho, que não acontece conosco. 

E nós, mulheres, que estamos no salão, somos pessoas 

de risco, porque estamos ali todo dia fazendo unha, 

onde pode ser o início de tudo. 

 Foi muito bom você falar sobre isso, que 

prestemos muita atenção. As mulheres que estão nos 

ouvindo que comprem, é muito barato um kitezinho, um 

alicate, como você falou, o esmalte. Toda hora 

chegamos a lojas que têm promoções de esmaltes. Você 

gosta de vermelho? Compre o vermelho, compre outro 

básico, esses dois esmaltes duram bastante, anos até. E é 

muito barato para evitarmos. A prevenção é o melhor 

remédio. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem. A Senhora 

Deputada Janete de Sá falou que já tem, mas quero 

recomendar às meninas da Taquigrafia que façam, às 

cinegrafistas, às funcionárias da Assembleia Legislativa 

que sigam esse exemplo.  

 Foi muito proveitosa a sua vinda. Com certeza, 

mais uma vez, Adauto, quero deixar registrada a minha 

admiração por sua luta, por essa missão que você tem. 

Você poderia estar muito bem tranquilo, já que está com 

o seu problema resolvido, seu fígado está aí - que outra 

pessoa doou -, mas você está preocupado com os outros. 

Então, meus parabéns! 

 Quero justificar minha ausência amanhã. 

Infelizmente, não poderei vir dar um abraço em todos os 

servidores, porque estarei presidindo uma audiência 

pública da Comissão de Saúde em Afonso Cláudio, na 

Câmara Municipal, às dezessete, dezoito horas mais ou 

menos. Infelizmente, nesse horário, não dará para voltar 

para assistir e participar da sessão do dia de amanhã.  

 Um bom dia, vamos em paz e que Deus nos 

acompanhe! 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, hoje, às 19h, 

conforme requerimento da Senhora Deputada Janete de 

Sá, aprovado em Plenário, em homenagem ao Dia do 

Dentista, e comunico que haverá sessão solene, dia 26 

de outubro de 2017, às 19h, conforme requerimento da 

Mesa Diretora, aprovado em Plenário, em homenagem 

aos servidores ativos e inativos da Assembleia 

Legislativa; sessão solene, dia 27 de outubro de 2017, 

às 19h, conforme requerimento do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, aprovado em Plenário, em homenagem 

aos cerimonialistas, e sessão ordinária dia 30 de outubro 

de 2017, às 15h, cuja Ordem do Dia é a seguinte: 

discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, da 

Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto 

de Lei n.º 250/2017; votação da redação final do Projeto 

de Complementar n.º 30/2017; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º 

18/2017; discussão única dos Projetos de Lei n.
os

 

259/2016 e 77/2017; votação adiada, com discussão 

prévia encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

51/2017, 

212/2017, 230/2017, 251/2017, 222/2016 e 184/2017; 

discussão prévia do Projeto de Lei n.º
 

73/2017; 

discussão prévia do Projeto de Resolução n.
o 

27/2017; 

discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 

2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Resolução 

n.º 10/2017; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 340/2017 e 370/2017; discussão 

especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 

350/2017, 364/2017 e 367/2017. 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 

cinquenta e seis minutos. 
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