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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MESA DIRETORA E OUTROS

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 003/2017
Altera o § 6º do artigo 122 da
Constituição do Estado do Espírito
Santo, de 05 de outubro de 1989.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o § 6º do art. 122 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, de 05 de
outubro de 1989, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 122 (...)
(...)
§ 6º A Procuradoria Geral do
Estado tem por chefe o Procurador
Geral,
nomeado
dentre
os
integrantes de sua carreira.
(...).” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.

de

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ELIANA DADALTO
FREITAS
AMARO NETO
GILSINHO LOPES
JANETE DE SÁ
MARCELO SANTOS
BRUNO LAMAS
RODRIGO COELHO
JOSÉ ESMERALDO

JUSTIFICATIVA
A presente Proposta de Emenda Constitucional tem
por finalidade alterar a redação do § 6º do artigo
122 da Constituição do Estado, permitindo a Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa efetuar a livre
nomeação do cargo em comissão de Procurador
Geral da ALES, sem as atuais limitações, as quais
restringem a escolha ao universo dos Procuradores
legislativos ativos.
A nova redação proposta adequa o referido
dispositivo aos parâmetros constitucionais do
órgão correspectivo no plano federal, que é a
Advocacia Geral da União. Ademais, a
modificação ora proposta foi deliberada e aprovada
pelos integrantes da Associação dos Procuradores
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, em sessão Extraordinária realizada no dia
11 de abril de 2017, na qual expressamente os
procuradores de carreira declinaram apoio à
alteração do atual quadro diretivo da Procuradoria
e a eventual ocupação do cargo de ProcuradorGeral por não integrante da carreira.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou
entendimento no que tange à matéria, pela
constitucionalidade da livre nomeação e
exoneração para o cargo de Procurador-Geral,
cabendo à escolha ao chefe do respectivo Poder1
Sendo assim, a escolha poderá recair sobre
advogado integrante ou não da carreira de
Procurador, desde que inscrito na OAB e que
atenda os demais requisitos para ocupar a relevante
função.
Diante do exposto, e em face da relevância do
tema, solicitamos aos nobres pares a aprovação da
presente Proposta de Emenda Constitucional.
1

ADI 291, de Relatoria do Min. Joaquim Barbosa, ADI 2682, de
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e ADI 2581, de Relatoria
do Ministro Marco Aurélio de Melo, entre outras.
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PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 80/2017
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
19/2017, que “Dispõe sobre a reserva de vagas de
trabalho destinadas a mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar nas empresas prestadoras de
serviços ao Poder Público Estadual”, de autoria da
Deputada Raquel Lessa, aprovado nessa Casa,
relacionado ao Projeto de Lei nº 199/2015, para
cumprimento das formalidades constitucionais de
praxe.
Em que pese o justo propósito que norteou a
iniciativa, a Procuradoria Geral do Estado – PGE ao
analisar os aspectos constitucionais manifestou-se
pelo veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas
razões e argumentos que seguem transcritos:
“A proposta visa a regulamentar,
no âmbito estadual, específico
aspecto em matéria de licitações e
contratos com a administração
pública, que se encontra sob o
pálio da competência legislativa
privativa, disciplinada no inciso
XXVII do art. 22 da CF/88.
Desta maneira, uma interpretação
sistemática do texto constitucional
nos levará a conclusão que detém
os Estados-membros competência
legislativa para deflagrar o
processo legislativo quando se
objetive dar completude as normas
gerais de licitações e contratos,
conforme disposto no art. 24, § 2º
da CF 1988.

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
apontado que invade a competência
legislativa da União, normas
estaduais que busquem criar regras
gerais
em
procedimentos
licitatórios, como se nota da
análise da ADI nº 3.670-0 DF e
ADI nº 3059 RS.
Por fim, importante ressaltar que, a
obrigatoriedade de reserva de
percentual de vagas em empresas
que serão contratadas pelo Poder
Público Estadual implica a
inclusão de especificações nos
editais de licitações e contratos.
Tal inclusão interfere diretamente
nos contratos em vigor com o
Poder Público Estadual, tendo em
vista a previsão do art. 3º da
proposta em análise prevê que as
renovações e aditamentos dos
contratos já celebrados, deverão
observar os ditames elencados na
peça legislativa.
Neste contexto, forçoso reconhecer
que, com relação as inclusões
indicadas,
a
propositura
é
inconstitucional, por tratar de tema
sujeito à competência legislativa
privativa da União. E mesmo se
assim não fosse, estaria impondo
atribuições a órgão do Poder
Executivo, violando, assim, o
princípio da separação dos
poderes, conforme os 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,
que
estabelece a competência do Chefe
do
Poder
Executivo
com
exclusividade a direção superior da
Administração.
Portanto, revela-se inconstitucional
a proposta legislativa também por
esse fundamento.”

Todavia, o que se busca no bojo do
Projeto de Lei nº 199/2015 não é
um
processo
legislativo
de
completude,
mas
sim,
a
inauguração de preceito novo de
caráter geral na cadeia normativa
que versa sobre licitações e
contratos.

Como se verifica, o presente Autógrafo
incorre em inconstitucionalidade por ofensa ao artigo
63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição
Estadual, razão pela qual o veto jurídico total se
impõe ao Autógrafo de Lei nº 19/2017, referente ao
Projeto de Lei nº 199/2015.

Neste sentido, o Supremo Tribunal
Federal em vários momentos tem

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

Vitória, 05 de maio de 2017.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Diário do Poder Legislativo - 3
bem como pelos artigos 63, parágrafo
único, inciso III e 91, incisos I e V, alínea
“a”, da Constituição Estadual.

MENSAGEM Nº 81/2017
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
24/2017, que “Inclui no Sistema Rodoviário Estadual
a rodovia que liga a sede do Município de São
Gabriel da Palha, passando pelo Córrego Rancho
Alto, Fazenda Ferreira, Córrego São Pedro, à sede do
Município de Águia Branca”, de autoria da Deputada
Raquel Lessa, referente ao Projeto de Lei nº 64/2016,
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 examinar os aspectos
constitucionais, manifestou-se pelo Veto Total ao
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos
que seguem transcritos:
“Inicialmente, observo que o conteúdo
desta proposta legislativa já foi tratado
no projeto de lei nº 79/2014, processo nº
66424089 de autoria do Deputado Da
Vitoria,
sendo
considerado
inconstitucional conforme parecer nº
00060/2014.
A proposta anteriormente apresentada,foi
possível verificar que se tratava de
matéria cuja competência foi atribuída ao
Governador do Estado tendo em vista as
obrigações que trazia em seu bojo para a
administração pública.
De acordo com a proposta, ora
apresentada pela Deputada Raquel Lessa,
tem como objetivo incluir no Sistema
Rodoviário Estadual determinado trecho
da rodovia que liga a sede do município
de São Gabriel da Palha à sede do
município de Águia Branca.
Todavia, em sua essência, não houve
alteração na proposta com a busca de
sanar o vício de iniciativa. O presente
autógrafo de lei, ao disciplinar uma
questão concernente em estadualizar
determinada rodovia municipal, incorreu
em
inconstitucionalidade
formal,
evidenciada pela inobservância do
procedimento exigido pelos artigos 61,
§1º, inciso II, alínea “b” e 84, incisos II e
VI, alínea “a”, da Constituição Federal,

Desta forma, a ingerência que o
comando veiculado na presente
proposta acarreta na organização
administrativa do Estado, faz com que
também seja plausível a alegação de
que se trata de matéria afeta à
competência exclusiva do Chefe do
Executivo, prevista na alínea “a”,
inciso VI, do art. 84 da CF/88, a quem
cabe
a
direção
superior
da
Administração, bem como dar início ao
processo legislativo de leis que interfiram
na administração pública. Trata-se do
postulado da Reserva da Administração.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou sobre o conteúdo da Reserva
da Administração: ADI-MC 2364 / AL –
ALAGOAS, MEDIDA CAUTELAR NA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Julgamento:
01/08/2001,
Órgão
Julgador: Tribunal Pleno.
“(...)
RESERVA
DE
ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO
DE PODERES. - O princípio
constitucional
da
reserva
de
administração impede a ingerência
normativa do Poder Legislativo em
matérias
sujeitas
à
exclusiva
competência administrativa do Poder
Executivo. E que, em tais matérias, o
Legislativo não se qualifica como
instância de revisão dos atos
administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe,
desse modo, ao Poder Legislativo, sob
pena de grave desrespeito ao
postulado da separação de poderes,
desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido
editados pelo Poder Executivo, no
estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática
legislativa, quando efetivada, subverte
a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do
poder, representa comportamento
heterodoxo da instituição parlamentar
e importa em atuação ultra vires do
Poder Legislativo, que não pode, em
sua
atuação
político-jurídica,
exorbitar dos limites que definem o
exercício de suas prerrogativas
institucionais”. (Grifos acrescidos)
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Evidente, portanto, que qualquer projeto
de lei que intente vincular o Chefe do
Poder Executivo no exercício de sua
competência quanto à gestão da
Administração deve ser rejeitado pela sua
inconstitucionalidade. É o que se infere,
inclusive,
do
posicionamento
já
consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal: ADI-MC 2300 / RS - RIO
GRANDE
DO
SUL,
MEDIDA
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Julgamento:
05/10/2000,
Órgão
Julgador: Tribunal Pleno e ADI 2721/ES
– ESPÍRITO SANTO, AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Julgamento:
06/08/2003,
Órgão
Julgador: Tribunal Pleno.

A instituição de novos encargos
governamentais
pelo
Poder
Legislativo e a imposição ao Poder
Executivo para que proceda a sua
execução, ofende ao principio da
"Separação dos Poderes", insculpido
no art. 2°, da Constituição Federal,
reproduzido por simetria pelo art. 17,
da Constituição Estadual. Essa
ingerência traduz uma invasão da
competência exclusiva do Chefe do
Poder Executivo, pois interfere na sua
prerrogativa para dispor sobre a
"organização e o funcionamento da
administração estadual", nos termos
já citados acima.
Sendo assim, ao editar norma sobre
organização
administrativa,
o
legislador estadual atuou fora de seu
âmbito de competência, fazendo com o
autógrafo de lei em análise seja
reiteradamente inconstitucional, por
ofensa ao artigo 61, § 1º, II, “b”, da
Constituição Federal, bem como ao
artigo 63, § único, inciso III, da Lei
Maior Estadual”.
Ademais, importante considerar a
manifestação do Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER,
que em razão da Lei n° 6.075/2000 que
estadualizou a estrada que liga as Sedes dos
Municípios da Águia Branca e São Gabriel da
Palha, na mesma região das localidades citadas
no Autógrafo de Lei, opinou pelo Veto total.
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Como se verifica, o presente Autógrafo
incorre em inconstitucionalidade formal,
evidenciada pela inobservância do procedimento
exigido pelos artigos 61, §1º, inciso II, alínea “b”
e 84, incisos II e VI, alínea “a”, da Constituição
Federal, bem como pelos artigos 63, parágrafo
único, inciso III e 91, incisos I e V, alínea “a”, da
Constituição Estadual, razão pela qual se impõe
o veto jurídico Total ao Autógrafo 24/2017.
Vitória, 05 de maio de 2017.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 082/2017
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa
Deputado Erick Musso
Encaminho à apreciação da Assembleia
Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar,
que dispõe sobre a reorganização da Estrutura
Organizacional e Competências da Secretaria de
Estado de Controle e Transparência – SECONT,
Órgão Central do Sistema de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo.
A Secretaria de Estado de Controle e
Transparência – SECONT, foi criada pela Lei nº
3.932/1987, como Auditoria Geral do Estado – AGE,
teve sua estrutura reorganizada pela Lei
Complementar nº 295/2004, e passou a ser
denominada SECONT pela Lei Complementar nº
478/2009.
Nos últimos anos, vários decretos e leis
alteraram de maneira difusa a estrutura e as
atribuições da SECONT. Por meio dessas normas,
foram realizadas profundas e importantes mudanças
na estrutura da secretaria.
Dado que essas alterações ocorreram ao
longo dos anos e de maneira heterogênea, torna-se
necessária a aprovação do presente Projeto de Lei
Complementar com o objetivo de promover a
necessária organização do arranjo legal alusivo à
SECONT,
dotando-o
inclusive
de
maior
transparência, por meio da compilação, num texto
único, das disposições dos diversos normativos
referidos.
É crescente na Administração Pública a
exigência, por organismos nacionais e internacionais,
de aprimoramento de seus controles internos como
uma das formas de garantia e segurança para futuras
relações econômicas.
Seguindo esse movimento e, de acordo com o
que dispõe os mais conceituados organismos que
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atuam com tema controle interno, vislumbra-se
atualmente a necessidade de atualização dos
normativos legais a fim de possibilitar a
modernização e a implementação de um modelo de
estrutura baseado na atuação sistêmica e na execução
de ações de controle baseadas em risco.
Os primeiros passos foram percorridos com a
edição da Lei Estadual nº 9.938, de 22 de novembro
de 2012, que tratou da criação do Sistema de
Controle Interno do Estado do Espírito Santo,
integrando as estruturas de controle dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Tribunal de
Contas, do Ministério Público e da Defensoria
Pública.
Todavia,
torna-se
necessário
o
aperfeiçoamento do arranjo legal vigente para
organizar essa atuação sistêmica também no âmbito
interno do Poder Executivo do Estado do Espírito
Santo, definindo o papel da SECONT enquanto órgão
central de controle interno, assim como as
responsabilidades dos demais órgãos e entidades na
aplicação integrada de ações de controle baseadas em
risco.
Além disso, os órgãos de controle externo,
baseados nos dispositivos constitucionais e no
exercício dos seus deveres institucionais de
fiscalização, editaram nos últimos anos uma série de
normativos que impactam diretamente na atuação das
estruturas de controle interno e que, portanto,
necessitam aperfeiçoar sua forma de atuação para
possibilitar ao atendimento dessas novas exigências,
principalmente no que se refere aos procedimentos de
prestação de contas anual.
Diante do exposto, a necessidade de
modernizar os normativos legais relacionados à
SECONT,
dotando-os
de
organização
e
transparência, na mesma linha das tendências
capitaneadas pelas mais respeitadas instituições
ligadas ao tema controle interno, buscando uma
atuação sistêmica e aderente aos normativos
implementados pelo controle externo, sem que haja
impacto com acréscimo de custo financeiro
decorrentes dessas adequações normativas.
Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e demais Pares, solicito o empenho
de Vossas Excelências no sentido de aprovar o
presente Projeto de Lei.
Vitória, 09 de maio de 2017.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 015/2017
Dispõe sobre a reorganização da
Estrutura
Organizacional
e
Competências da Secretaria de
Estado de Controle e Transparência
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– SECONT, Órgão Central do
Sistema de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo, nos
termos do disposto nos arts. 70 e 74
da
Constituição
Federal
da
República de 1988 e arts. 70 e 76 da
Constituição do Estado do Espírito
Santo de 1989, e dá outras
providências.
Art. 1º Esta Lei Complementar reorganiza a estrutura
organizacional básica da Secretaria de Estado de
Controle e Transparência - SECONT, criada pela Lei
Complementar n° 3.932, de 14 de maio de 1987, sob
a denominação de Auditoria Geral do Estado, órgão
central do sistema de controle interno do Poder
Executivo, instituição permanente e diretamente
subordinada ao Governador do Estado e define as
suas competências.
Art. 2º A SECONT exerce as funções constitucionais
de fiscalização dos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal, de tecnologia da
informação, operacional e patrimonial do Estado, das
entidades da administração direta e indireta, dos
fundos estaduais e das fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Executivo, quanto aos aspectos
de legalidade, legitimidade e economicidade,
aplicação das subvenções e outras transferências,
regularidade da receita e despesa e renúncias de
receitas, por meio de inspeções, auditorias ou outro
instrumento de controle.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 3º Para fins desta Lei Complementar considerase:

I - Controle interno: compreende o plano de
organização e todos os métodos e
procedimentos utilizados pela Administração
e conduzidos por todos seus agentes para
salvaguardar ativos, desenvolver a eficiência
nas operações, avaliar o cumprimento dos
programas, objetivos, metas e orçamentos,
verificar a exatidão e a fidelidade das
informações e assegurar o cumprimento da
lei.
II - Sistema de Controle Interno: conjunto de
órgãos, funções e atividades, no âmbito do
Poder Executivo, articulado por um órgão
central e orientado para o desempenho do
controle interno e o cumprimento das
finalidades estabelecidas em lei, tendo como
referência o modelo de Três Linhas de
Defesa.
III - Primeira Linha de Defesa: constituída pelos
controles internos da gestão, formados pelo
conjunto de regras, procedimentos, diretrizes,
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IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

protocolos,
rotinas
de
sistemas
informatizados, conferências e trâmites de
documentos e informações, entre outros,
operacionalizados de forma integrada pela
direção e pelo corpo de servidores do
respectivo Órgão Executor de Controle
Interno, destinados a enfrentar os riscos e
fornecer segurança razoável quanto ao
alcance dos objetivos do órgão ou entidade.
Segunda Linha de Defesa: constituída pelas
funções de supervisão, monitoramento e
assessoramento
quanto
a
aspectos
relacionados aos riscos e controles internos
da gestão do órgão ou entidade.
Terceira linha de defesa: constituída pela
auditoria interna, atividade independente e
objetiva de avaliação e de consultoria,
exercida exclusivamente pelo Órgão Central
do Sistema de Controle Interno, desenhada
para adicionar valor e melhorar as operações
no âmbito do Poder Executivo Estadual. É
responsável por proceder a avaliação da
operacionalização dos controles internos da
gestão (Primeira Linha de Defesa) e da
supervisão dos controles internos (Segunda
Linha de Defesa).
Órgão Central do Sistema de Controle
Interno: órgão da estrutura organizacional do
Poder Executivo responsável por coordenar
as atividades de controle interno, exercer os
controles essenciais e avaliar a eficiência e
eficácia dos demais controles existentes,
realizar com exclusividade auditorias para
cumprir a função constitucional de
fiscalização.
Unidade Setorial de Controle Interno:
coordenação
pertencente
à
estrutura
hierárquica da SECONT alocada fisicamente
nas dependências do órgão ou entidade para
o qual foi designada.
Órgão Executor de Controle Interno: são
todos os órgãos e entidades da estrutura
organizacional do Poder Executivo, no
exercício de controle interno sobre as suas
funções
finalísticas
ou
de
caráter
administrativo.
Unidade Executora de Controle Interno:
instância
estabelecida
na
estrutura
organizacional do Órgão Executor de
Controle Interno para realizar ações de
supervisão e monitoramento dos controles
internos da gestão, como por exemplo,
comissão permanente, unidade administrativa
ou assessoria específica, para tratar de riscos,
controles internos, integridade, compliance e
elaborar o relatório e parecer conclusivo
previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar nº 621/2012.
Auditoria:
processo
sistemático,
documentado e independente, realizado com
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X-

XI -

XII -

XIII -

a utilização de técnicas de amostragem e
metodologia própria para avaliar situação ou
condição e verificar o atendimento de
critérios obtendo evidências e relatando o
resultado da avaliação.
Inspeção: instrumento de controle utilizado
pela SECONT para suprir omissões, lacunas
de informações, esclarecer dúvidas, apurar a
legalidade, a legitimidade e a economicidade
de fatos específicos praticados pelos órgãos e
entidades
do
Poder
Executivo,
a
responsabilidade de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração
pública, bem como para a apuração de
denúncias ou de representações, podendo
resultar na abertura de procedimentos
administrativos
para
apuração
de
responsabilidade e eventual imposição de
sanções administrativas aos agentes públicos
e instituições envolvidas.
Diligências: instrumento de controle utilizado
pela SECONT para realização de inspeções
fora do âmbito do Poder Executivo Estadual
e coleta de prova em processo administrativo
disciplinar e de responsabilização.
Análise Prévia: procedimento de controle
amostral voltado a efetuar supervisão de atos
administrativos realizados pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo, com objetivo
de avaliar os aspectos formais, técnicos,
econômicos e financeiros, quando aplicável,
conforme critérios de relevância e
materialidade
estabelecidos
em
ato
normativo do Conselho do Controle e da
Transparência - CONSECT.
Risco: possibilidade de ocorrência de um
evento que venha a ter impacto no
cumprimento dos objetivos da entidade. O
risco é medido em termos de impacto e de
probabilidade.

Art. 4º A SECONT é o órgão central do sistema

de controle interno do Poder Executivo Estadual,
diretamente subordinada ao Chefe do referido
Poder, e tem por finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e
no Plano Plurianual – PPA, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos do
Estado;
II - comprovar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia, eficiência e efetividade da
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional dos órgãos e das entidades do
Poder Executivo Estadual, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado;

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017

III - exercer o controle das operações de crédito,
IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

avais e garantias, bem como dos direitos,
obrigações e haveres do Estado;
promover a implementação de procedimentos
de prevenção e de combate à corrupção, bem
como a política de transparência da gestão,
no âmbito do Poder Executivo Estadual;
ampliar os mecanismos de controle da gestão
dos bens públicos mediante a abertura de
canais de comunicação entre a Administração
Pública Estadual e a população, para
expandir a capacidade do cidadão de
participar da fiscalização e da avaliação das
ações do Governo, visando a melhoria da
eficiência do gasto público;
coordenar e desempenhar as atividades
relativas à apuração das responsabilidades do
servidor público pela infração praticada no
exercício de suas atribuições ou que tenha
relação com as atribuições do cargo que
ocupa, na forma prevista no artigo 11 da Lei
Complementar nº 847, de 12 de janeiro de
2017;
zelar pela condução do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Estadual,
preservando o interesse público e a probidade
na guarda e aplicação de dinheiro, valores e
outros bens do Estado, ou a ele confiados;
apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional, por meio das atividades
definidas pela SECONT, resguardada a sua
autonomia.

Art. 5º Para o cumprimento das finalidades do

Sistema de Controle Interno, a SECONT
desempenhará, como órgão central, as seguintes
funções:
I - ouvidoria: função que tem por finalidade
fomentar o controle social e a participação
popular, por meio do recebimento, registro e
tratamento de denúncias e manifestações do
cidadão sobre os serviços prestados à
sociedade e a adequada aplicação de recursos
públicos;
II - controladoria: função que tem por finalidade
subsidiar a tomada de decisão governamental
e propiciar a melhoria contínua da
governança e da qualidade do gasto público,
a partir da modelagem, sistematização,
geração, comparação e
análise de
informações relativas a custos, eficiência,
desempenho e cumprimento de objetivos e
programas de governo;
III - auditoria: função pela qual se avalia
determinada matéria ou informação segundo
critérios adequados e identificáveis, com o
fim de expressar uma conclusão que
transmita ao titular do Poder e a outros
destinatários legitimados determinado nível
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de confiança sobre a matéria ou informação
examinada, e que tem por finalidades:
a)
verificar
a
legalidade
e
a
legitimidade dos atos de gestão contábil,
financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nos órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito
privado, sem prejuízo do regular exercício da
competência dos demais órgãos;
b)
avaliar o desempenho da gestão
contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional e patrimonial, assim como dos
sistemas, programas, projetos e atividades
governamentais, segundo os critérios de
economicidade,
eficiência,
eficácia,
efetividade e equidade;
c)
avaliar a adequação, a eficiência e a
eficácia da organização auditada, de seus
sistemas de controle, registro, análise e
informação e do seu desempenho em relação
aos
planos,
metas
e
objetivos
organizacionais;
IV - correição: função que tem por finalidade
apurar indícios de ilícitos praticados no
âmbito da Administração Pública, por meio
dos processos e instrumentos administrativos
tendentes à identificação dos fatos apurados,
sem prejuízo do regular exercício da
competência dos demais órgãos criados com
esse fim;
V - gestão superior de políticas e procedimentos
integrados de prevenção e de combate à
corrupção e de implantação de regras de
transparência de gestão e de formas de acesso
a informação no âmbito do Poder Executivo;
VI - normatização, assessoramento e consultoria
no
estabelecimento,
manutenção,
monitoramento e aperfeiçoamento dos
elementos do controle administrativo dos
órgãos e entidades do Poder Executivo.
Parágrafo único. O Sistema de Controle Interno

do Poder Executivo Estadual será estruturado e
organizado por meio de ato normativo de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º São competências da SECONT, na forma

e nos limites estabelecidos pelo CONSECT e de
acordo com seu planejamento e definições:
I - coordenar e harmonizar a atuação do Sistema
de Controle Interno, articulando as atividades
relacionadas e promovendo a integração
operacional, realizando, em especial, os
seguintes atos:
a)
expedir normas gerais sobre as
funções do Sistema de Controle Interno
previstas no art. 5º;
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b)

II III -

IV -

V-

VI -

VII VIII IX -

exercer a supervisão técnica das
Unidades Executoras de Controle Interno,
prestando, como órgão central de controle, a
orientação normativa que julgar necessária;
c)
instituir, manter e propor sistemas de
informações
para
subsidiar
o
desenvolvimento das funções do Sistema de
Controle Interno, aprimorar os controles,
agilizar as rotinas e melhorar a qualidade das
informações;
atender demandas especiais do Governador
do Estado, em matérias relacionadas ao
Sistema de Controle Interno;
propor ao Governador do Estado a tomada de
providências visando ao aprimoramento da
gestão, de acordo com os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
eficiência,
eficácia e economicidade;
dar ciência à autoridade administrativa
competente e ao controle externo, no que
couber, sobre atos ou fatos ilegais ou
irregulares, praticados por agentes públicos
ou privados, de que tiver conhecimento no
exercício do controle das atividades da
administração, na utilização de recursos
públicos estaduais, com vistas à aplicação das
medidas cabíveis;
medir e avaliar a eficiência, eficácia e
efetividade dos procedimentos de controles
internos da gestão, por meio de auditoria
interna, a ser realizada com metodologia e
programação próprias;
verificar a legalidade e a legitimidade de atos
de gestão e avaliar os resultados, por meio de
auditoria, quanto à eficácia, eficiência e
economicidade na gestão orçamentária,
contábil, financeira, patrimonial, de pessoal,
de informação e operacional nos órgãos e
entidades do Poder Executivo Estadual, bem
como na aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
verificar a conformidade de sistemas de
informação quanto aos aspectos relacionados
à segurança e integridade dos dados;
exercer as competências previstas no artigo
5º da Lei Complementar nº 847, de 12 de
janeiro de 2017;
avaliar o cumprimento dos programas,
objetivos e metas espelhadas no Plano
Plurianual,
na
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias e no Orçamento, inclusive
quanto a ações descentralizadas executadas à
conta de recursos públicos, e à qualidade da
gestão, examinando se os recursos foram
empregados de maneira eficiente e
econômica e, na execução dos programas, se
foram alcançados os resultados e benefícios
desejados;
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X - verificar a consistência dos dados contidos no

XI -

XII -

XIII -

XIV -

XV -

XVI -

XVII -

XVIII -

XIX -

XX -

Relatório
Resumido
de
Execução
Orçamentária e Gestão Fiscal, conforme
estabelecido nos artigos 52, 53 e 54 da Lei
Complementar nº 101/2000;
acompanhar a observância dos limites
constitucionais, da Lei de Responsabilidade
Fiscal e dos demais limites e destinações
estabelecidos em instrumentos legais;
verificar, em caso de descumprimento, a
adoção de providências para recondução aos
limites de que tratam os artigos 22, 23 e 31
da Lei Complementar nº 101/2000;
aferir a destinação dos recursos obtidos com
a alienação de ativos, tendo em vista as
restrições constitucionais e as da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
verificar a exatidão dos controles financeiros,
patrimoniais, orçamentários, administrativos
e contábeis, em obediência às disposições
legais e às normas de contabilidade
estabelecidas para o serviço público;
monitorar o processo de elaboração da
Prestação de Contas do Governador do
Estado, promovendo a articulação com o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo - TCE/ES, a Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ e a Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento - SEP e demais
órgãos e entidades do Poder Executivo;
verificar a exatidão dos balanços, balancetes
e outras demonstrações contábeis, em
confronto com os documentos que lhes
deram origem;
emitir relatório técnico das atividades de
controle realizadas pela SECONT nos órgãos
ou entidades e padronizar a forma de
apresentação do Relatório e Parecer
Conclusivo a ser emitido pela Unidade
Executora de Controle Interno de cada órgão
ou entidade, previsto no art. 82, §2º da Lei
Complementar n.º 621, de 08 de março de
2012, sobre as contas anuais prestadas pelos
ordenadores de despesas, observado o
princípio de segregação de funções;
emitir o Relatório do Órgão Central de
Controle Interno - RELOCI relativo a
Prestação de Contas do Governador do
Estado, conforme regulamentação do
CONSECT;
pronunciar-se, no âmbito de sua atuação,
sobre a aplicação de normas e procedimentos
concernentes à execução orçamentária,
financeira e patrimonial;
manifestar-se sobre os aspectos técnicos,
econômicos, financeiros e orçamentários das
contratações, convênios, acordos e outros
ajustes celebrados pelos órgãos e entidades
do Poder Executivo Estadual, observando-se
critérios de amostragem e as dispensas
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XXI -

XXII -

XXIII -

XXIV -

XXV XXVI XXVII -

XXVIII -

XXIX -

XXX -

estabelecidas por ato normativo do
CONSECT;
alertar
a
autoridade
administrativa
competente para que instaure Tomada de
Contas Especial, quando tiver conhecimento
da prática de ato ilegal, ilegítimo, irregular ou
antieconômico de que resulte dano ao erário,
bem como da omissão no dever de prestar
contas;
orientar
os
responsáveis
quanto
à
formalização dos processos de Tomada de
Contas Especial, promovendo a definição de
procedimentos, a realização de treinamentos
e a avaliação do resultado por meio de
auditorias conduzidas em bases amostrais;
determinar a instauração de Tomada de
Contas Especial, no caso de omissão da
autoridade competente em adotar essa
medida,
para
apuração
dos
fatos,
identificação
dos
responsáveis
e
quantificação
pecuniária
do
dano,
identificando
nominalmente
servidores
efetivos de órgãos ou entidades que
comporão a comissão;
emitir relatório sobre a Tomada de Contas
Especial, realizada necessariamente pelo
órgão de origem, analisando, em especial, o
relatório conclusivo da comissão ou do
servidor designado pelo órgão, se
manifestando sobre as formalidades e
metodologias utilizadas no processo;
realizar a gestão do Portal da Transparência
do Poder Executivo Estadual;
promover e acompanhar as políticas de
transparência e acesso à informação previstas
na legislação;
instaurar e conduzir, com exclusividade, no
âmbito do Poder Executivo Estadual, o
Procedimento de Investigação Preliminar
destinado à averiguação de indícios de
autoria e materialidade de todo e qualquer
fato que possa acarretar a aplicação das
sanções previstas na Lei Federal n.º
12.846,de 1.º de agosto de 2013;
apurar, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, a responsabilidade administrativa
de pessoa jurídica que possa resultar na
aplicação das sanções previstas no art. 6.º da
Lei nº 12.846, de 1.º de agosto de 2013, por
meio de Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR, obrigatoriamente
precedido de Procedimento de Investigação
Preliminar, de caráter sigiloso e não punitivo;
celebrar Acordo de Leniência, nos termos do
Capítulo V, da Lei Federal n.º 12.846, de 1.º
de agosto de 2013, sendo vedada a sua
delegação;
apurar responsabilidades do servidor público
por infração praticada no exercício de suas
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atribuições ou que tenha relação com as
atribuições do cargo que ocupa;
XXXI - exercer outras atividades compatíveis com as
funções do Sistema de Controle Interno;
§ 1º O Parecer Conclusivo de que trata o inciso XVII
deverá ser elaborado e assinado por servidor(es)
efetivo(s) dos Órgãos Executores de Controle
Interno.
§ 2º A SECONT, por meio de ato normativo do
CONSECT, regulará a elaboração dos relatórios
previstos nos incisos XVII e XVIII.
§ 3º A Tomada de Contas Especial, referida nos
incisos XXIII a XXIV, não poderá ser realizada pela
SECONT em observância ao princípio da Segregação
de Funções;
§ 4º Somente o Chefe do Poder Executivo Estadual
poderá demandar a SECONT para alterar seu plano
anual de auditoria ou realizar ações de controle.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 7º A estrutura organizacional básica da
SECONT, de acordo com a sua finalidade e com as
suas características técnicas, é a seguinte:
I - nível de direção superior:
a)
Secretário de Estado de Controle e
Transparência;
b)
Conselho do Controle e da
Transparência;
II - nível de assessoramento:
a)
Gabinete do Secretário;
b)
Assessoria Técnica;
III - nível de gerência:
a)
Subsecretário de Estado de Controle;
b)
Subsecretário
de
Estado
da
Transparência;
c)
Subsecretário
de
Estado
de
Integridade Governamental e Empresarial;
d)
Corregedor Geral do Estado;
IV - nível de atuação instrumental:
a)
Grupo
de
Planejamento
e
Orçamento;
b)
Grupo Financeiro Setorial;
c)
Grupo de Recursos Humanos; e
d)
Grupo de Administração;
V - nível de execução programática:
a)
Coordenações de I a XV;
b)
Comissões
Processantes
de
Correição;
c)
Gerência Técnico-Administrativa.
d)
Assessoria Técnica.
Parágrafo único. A representação gráfica da
estrutura organizacional básica da SECONT é a
constante do Anexo I que integra a presente Lei
Complementar.
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Art. 8º Ato do Secretário de Estado de Controle e
Transparência poderá designar coordenações para
funcionarem como Unidades Setoriais de Controle
Interno – USCI – nas dependências da sede do órgão
ou da entidade onde será alocada, mantendo-se
subordinada técnica e hierarquicamente à SECONT.
§ 1º. Cumprirá ao órgão ou à entidade que receber a
USCI disponibilizar instalações, recursos físicos,
materiais e apoio administrativo necessários ao
adequado funcionamento operacional da unidade.
§ 2º. As competências das USCI’s serão
desempenhadas, exclusivamente, por Auditores do
Estado e desenvolvidas em estreita observância às
diretrizes, prioridades, orientações técnicas e
normativas da SECONT.
Art. 9º Os Grupos de Planejamento e Orçamento,
Financeiro Setorial, Administrativo e de Recursos
Humanos têm como âmbito de ação o disposto nos
artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei n.º 3.043, de 31 de
dezembro de 1975.
CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS E GARANTIAS DOS
DIRIGENTES E AUDITORES
Art. 10. São prerrogativas e garantias do Secretário
de Estado de Controle e Transparência,
Subsecretários, Coordenadores e Auditores do
Estado:

I - independência intelectual e profissional para
o
desempenho
das
atividades
na
administração direta e indireta;
II - livre ingresso em órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual;
III - acesso a todos os documentos e informações
necessários ao exercício de suas funções,
inclusive aos sistemas eletrônicos de
processamento e aos bancos de dados,
independentemente de autorização do
proprietário da informação;
IV - requisitar auxílio e colaboração de agentes e
autoridades públicas, inclusive força policial,
se necessário, para garantir a efetividade do
exercício de suas atribuições.
§ 1º Nenhuma restrição funcional poderá ser feita ao
Secretário e aos demais servidores citados no caput
em decorrência das manifestações que emitir no
exercício de suas atribuições.
§ 2º As manifestações emitidas no exercício das
funções só poderão ser modificadas com a
concordância expressa do servidor que as produziu.
§ 3º Os agentes a que se refere o caput deste artigo
não são passíveis de responsabilização por suas
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opiniões
técnicas,
que
possuem
caráter
exclusivamente recomendatório, ressalvada a
hipótese de dolo.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
DOS DIRIGENTES E COORDENADORES
Art. 11. As responsabilidades fundamentais dos
ocupantes dos cargos de Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Subsecretários, Corregedor
Geral, Chefe de Gabinete, Coordenadores, Gerentes e
Chefes dos Grupos são as constantes do artigo 43 da
Lei n.º 3.043, de 31 de dezembro de 1975.
Seção I
Do Secretário de Estado de Controle e
Transparência
Art. 12. O Secretário de Estado de Controle e
Transparência, cargo de livre nomeação e exoneração
pelo Governador do Estado, será exercido por
profissional com formação de nível superior nas áreas
de competência da carreira de Auditor do Estado, de
ilibada reputação.
Art. 13. São atribuições e responsabilidades
indelegáveis do Secretário de Estado de Controle e
Transparência:
I - as conferidas aos Secretários de Estado ou
previstas na Constituição Estadual e no artigo
46 da Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de
.1975;
II - as atividades relacionadas com as
competências definidas no artigo 6º, inciso II,
III, IV, XXI, XXIII e XXIX;
III - apresentar ao Governador do Estado relatório
das atividades da SECONT;
IV - exercer a direção superior da SECONT,
dirigindo e coordenando suas atividades e
orientando-lhe a atuação;
V - aprovar o Plano Estratégico a ser executado
pela SECONT;
VI - atender às solicitações e convocações da
Assembleia Legislativa;
VII - manter e promover os contatos externos, e
com órgãos e entidades públicas, necessários
ao desenvolvimento das atividades da
SECONT;
VIII - emitir atos necessários à execução das
competências previstas no artigo 6º desta Lei
Complementar e sobre a aplicação de leis,
decretos e outras disposições sobre assuntos
relacionados à área de atuação da SECONT;
IX - expedir portarias e quaisquer atos que
disponham sobre a organização interna da
SECONT, que não contrariem atos
normativos superiores;
X - aprovar e encaminhar ao Governador do
Estado o Plano Anual de Auditoria;
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XI - avaliar e homologar a decisão pelo
arquivamento
de
Procedimento
de
Investigação Preliminar aprovada pelo
Subsecretário de Integridade Governamental
e Empresarial;
XII - determinar,
fundamentadamente,
o
desarquivamento de Procedimento de
Investigação Preliminar em caso de novas
provas;
XIII - designar e supervisionar os trabalhos de
comissão, composta por no mínimo dois
Auditores do Estado estáveis, responsável
pela condução da negociação de acordo de
leniência proposto por empresa, podendo
solicitar a indicação de servidor ou
empregado do órgão ou entidade lesada;
XIV - requisitar
os
autos
de
Processos
Administrativos de Responsabilização –
PAR´s de pessoas jurídicas, em curso em
outros órgãos ou entidades da Administração
Pública Estadual, relacionados aos fatos
objeto de acordo leniência proposto;
XV - requisitar nominalmente servidores estáveis
do órgão ou da entidade envolvida na
ocorrência para auxiliar no Procedimento de
Investigação Preliminar e na condução do
Processos
Administrativos
de
Responsabilização – PAR’s, sendo a
requisição de caráter irrecusável;
XVI - solicitar a atuação de especialistas com
notório conhecimento, de órgãos e entidades
públicas ou de outras organizações, para
auxiliar na análise da matéria sob exame;
XVII - instaurar sindicância, procedimentos e
processos administrativos disciplinares de
sua competência e avocar aqueles já em
curso, para corrigir-lhes o andamento,
promovendo a aplicação da penalidade
administrativa cabível;
XVIII - aprovar a proposta orçamentária anual da
SECONT, bem como as alterações e os
ajustamentos que se fizerem necessários;
XIX - indicar Auditores do Estado para comporem
os conselhos fiscais de empresas públicas e
sociedades de economia mista, quando
solicitado;
XX - designar servidor público da carreira de
Auditor do Estado para exercício de função
gratificada na SECONT;
XXI - assinar contratos relacionados com as
atividades da área finalística da SECONT.
Art. 14. São atribuições e responsabilidades
delegáveis do Secretário de Estado de Controle e
Transparência:

I - requisitar de qualquer órgão integrante da
administração direta ou indireta do Poder
Executivo processos, documentos e quaisquer
outros subsídios necessários ao exercício das
atividades da SECONT;
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II - convocar, através dos respectivos dirigentes,

III -

IV -

VVI VII -

VIII -

IX -

XXI XII XIII -

servidores de quaisquer órgãos da
administração direta ou indireta do Poder
Executivo, para esclarecimentos que julgar
necessário;
requerer a entidades públicas e privadas
confirmações de saldos, inclusive bancários,
extratos de contas e outras informações
referentes aos órgãos e entidades do Poder
Executivo
Estadual
necessárias
ao
desempenho das funções da SECONT;
propor à autoridade competente, diante do
resultado de auditoria realizada, as medidas
cabíveis e verificar o cumprimento das
recomendações;
instaurar o Procedimento de Investigação
Preliminar, previsto no artigo 6º, XXVII,
desta lei complementar;
instaurar e julgar o Processo Administrativo
de Responsabilização – PAR, previsto no
artigo 6º, XXVIII, desta lei complementar,
aplicar as sanções previstas no art. 6º da Lei
nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 e na Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e/ou em
outras normas de licitações e contratos da
administração pública, cujas respectivas
infrações administrativas guardem subsunção
com os atos lesivos previstos na Lei nº
12.846, de 01 de agosto de 2013, desde que
ainda não tenha havido a devida aplicação de
sanção por outros órgãos da Administração
Pública;
promover o controle dos resultados das ações
previstas no Plano Estratégico, em confronto
com a programação, a expectativa inicial de
desempenho e o volume de recursos
utilizados;
promover a administração geral da SECONT
em estreita observância das disposições
legais e normativas da administração pública
estadual e, quando aplicável, da federal;
autorizar a instauração de processos de
licitação ou sua dispensa, homologando-os,
nos termos da legislação aplicável;
autorizar a expedição de certidões e atestados
relativos a assuntos da SECONT;
aprovar a escala legal de substituições por
ausência ou impedimento dos titulares dos
cargos de chefia dos diversos níveis;
autorizar despesas, assinar ordens de
pagamento e atos correlatos.

Seção II
Do Conselho do Controle e da Transparência
Art. 15. O Conselho do Controle e da
Transparência - CONSECT, órgão de direção
superior responsável pela orientação e organização
dos serviços afetos à Secretaria de Estado de
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Controle e Transparência e às atividades e conduta

IV - receber, analisar e deliberar sobre os pedidos

dos Auditores do Estado, de caráter deliberativo, tem
como integrantes:

de promoção e progressão dos Auditores do
Estado, encaminhando-os ao Secretário de
Estado de Controle e Transparência, para
providências;
admitir, processar e julgar os recursos dos
processos de promoção e progressão da
carreira de Auditor do Estado;
admitir e julgar os processos administrativos
disciplinares em relação ao Auditor do
Estado;
admitir, processar e julgar o recurso
administrativo interposto contra a decisão
administrativa emanada com base no
Processo
Administrativo
de
Responsabilização – PAR, conduzido pela
Subsecretaria de Integridade Governamental
e Empresarial – SUBINT, que tenha
concluído pela responsabilidade de pessoa
jurídica por atos contra a Administração
Pública Estadual Direta e Indireta no âmbito
do Poder Executivo Estadual, previstos na
Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de
2013;
deliberar, por ato normativo próprio, sobre
matéria ou questão do Sistema de Controle
Interno proposta por seus membros;
avaliar, propor e deliberar, por ato normativo
próprio, sobre a adoção ou alteração de
normas e procedimentos pertinentes às
atividades da Secretaria;
uniformizar a interpretação dos atos
normativos e dos procedimentos relativos às
atividades da Secretaria, proposta por seus
membros;
avaliar e propor alterações na estrutura da
Secretaria e em suas respectivas atribuições.

I - como membros natos, o Secretário de Estado
de Controle e Transparência, que exerce a
sua Presidência, os Subsecretários e outros
dirigentes da SECONT a estes equiparados;
II - como membros titulares, Auditores do Estado
em efetivo exercício na SECONT, eleitos por
voto direto, secreto e periódico, em número
total igual ao de membros natos mais 1 (um);
III - como suplentes, Auditores do Estado em
efetivo exercício na SECONT, eleitos por
voto direto, secreto e periódico, no mesmo
quantitativo previsto no inciso II.

VVI VII -

§ 1º Os membros eleitos exercem mandato de 02
(dois) anos, permitida a recondução, por eleição, por
mais 01 (um) período.
§ 2º Nas reuniões do CONSECT, os membros
titulares serão substituídos, em suas faltas ou
impedimentos, por seus suplentes, eleitos na forma
do inciso III deste artigo, que exercerão a
representação com plenos poderes, inclusive direito a
voto, e os sucederão, no caso de vacância.

VIII IX -

§ 3º Estará impedido de integrar o CONSECT o
Auditor do Estado que:
a)
estiver em estágio probatório;
b)
estiver respondendo a Processo
Administrativo Disciplinar;
c)
tenha sofrido uma das sanções
previstas nos incisos II e III, do § 2º, do art.
249 da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994;
d)
tenha sido condenado ou esteja
respondendo a processo penal ou criminal.
Art. 16. As sessões do CONSECT serão assistidas
por um Secretário-Executivo, designado pelo
Presidente do Conselho entre os Auditores do Estado
em efetivo exercício na SECONT.
§ 1º Compete ao Secretário-Executivo cumprir as
atribuições que vierem a ser estabelecidas no
regimento interno.
§ 2º Na ausência do Secretário-Executivo, o
Presidente designará substituto entre os presentes na
reunião.
Art. 17. São competências do CONSECT:

X-

XI -

Art. 18. O CONSECT reunir-se-á e deliberará com a
presença de 2/3 (dois terços) de seus membros.
§ 1º Será considerada aprovada a matéria que obtiver
votos favoráveis da maioria dos membros presentes.
§ 2º A aprovação e as alterações do regimento interno
dar-se-ão por voto favorável de pelo menos 2/3 (dois
terços) dos seus membros.
§ 3º Nas decisões do CONSECT, o Presidente terá,
além de seu voto, o de qualidade.
§ 4º A pedido de qualquer um dos membros, os votos
devem constar nominalmente em ata, exceto quando
houver previsão legal de sigilo.

I - elaborar o seu regimento interno;
II - deliberar sobre matéria ou questão proposta

Seção III
Dos Subsecretários

por seus membros;
III - propor ao Secretário projetos ou atividades a
serem implementadas na Secretaria;

Art. 19. Os cargos de Subsecretários de Estado da
estrutura da SECONT, de livre nomeação e
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exoneração pelo Governador do Estado, serão
exercidos por servidores da carreira de Auditor do
Estado ou por profissionais com formação de nível
superior em uma das áreas exigidas para ingresso na
referida carreira, e notória experiência em uma das
funções do Sistema de Controle Interno, previstas do
artigo 5º.
Parágrafo Único. O cargo de Corregedor Geral do
Estado é equivalente ao de Subsecretário da
SECONT,
sendo
assegurados
os
mesmos
vencimentos, garantias e prerrogativas.
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XI - autorizar horários de trabalho e a execução de
XII -

XIII -

Art. 20. São atribuições e responsabilidades comuns
aos Subsecretários e ao Corregedor Geral do Estado:

XIV -

I - as previstas no artigo 47 da Lei nº 3.043, de

XV -

II -

III -

IV V-

VI -

VII -

VIII -

IX X-

31 de dezembro de 1975;
propor ao Secretário a formulação das
diretrizes da política da sua área
preponderante
de
atuação,
a
ser
implementada pela SECONT e pelos demais
órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual;
representar ao Secretário de Estado de
Controle
e
Transparência
sobre
irregularidades verificadas no desempenho
de suas atividades;
substituir o Secretário de Estado de Controle
e Transparência nas suas ausências e
impedimentos;
sugerir ao Secretário a edição de enunciados,
instruções
e
resoluções/normas
para
definição, padronização, sistematização e
normatização dos procedimentos atinentes às
atividades da área preponderante de sua
atuação;
articular-se, tecnicamente, com as Secretarias
de Estado e com os órgãos que integram as
administrações direta e indireta do Poder
Executivo Estadual com relação a atividades
da área preponderante de sua atuação;
manter intercâmbio com órgãos e entidades
do poder público e privado que realizem
atividades relacionadas à área preponderante
de sua atuação, visando à troca de
informações estratégicas e à obtenção de
conhecimento, necessários às atividades da
Subsecretaria;
manifestar-se,
conclusivamente,
por
delegação do Secretário de Estado de
Controle e Transparência, nos processos que
lhes forem submetidos;
requisitar informações e documentos e
determinar as diligências que se fizerem
necessárias;
comunicar às autoridades competentes o
resultado
das
auditorias,
inspeções,
pesquisas, estudos e verificações realizados,
com vistas à adoção de providências;

serviços extraordinários do pessoal sob sua
subordinação;
promover ações visando ao aperfeiçoamento
do pessoal técnico, mediante o apoio do
Grupo de Recursos Humanos - GRH,
submetendo à aprovação do Secretário de
Estado de Controle e Transparência a relação
dos servidores que devam participar de
cursos, estágios, seminários ou congressos;
coletar e dar tratamento às informações
estratégicas necessárias ao desenvolvimento
das atividades da SECONT;
articular-se com os demais Subsecretários e
Corregedor Geral objetivando o cruzamento
de informações estratégicas;
desempenhar outras tarefas compatíveis com
a função ou delegadas pelo Secretário de
Estado de Controle e Transparência.

Subseção I
Do Subsecretário de Estado de Controle
Art. 21. O Subsecretário de Estado de Controle, a
quem compete, preponderantemente, as funções de
controle interno e auditoria, possui as seguintes
atribuições e responsabilidades:

I - acompanhar

II III -

IV -

V-

a
implementação
das
convenções e dos compromissos nacionais ou
internacionais assumidos pelo Poder
Executivo Estadual, que tenham como objeto
o controle interno e a auditoria;
promover, juntamente com as coordenações,
a elaboração do Plano Anual de Auditoria;
exercer o controle técnico das atividades de
controle interno e auditoria desempenhadas
pelas unidades integrantes do Poder
Executivo;
acompanhar e supervisionar as atividades
relacionadas ao controle interno e à auditoria
executados por servidores que estão sob a sua
subordinação;
facilitar os processos decisórios através do
estabelecimento de fluxos constantes de
informações
entre
as
unidades
administrativas que integram a estrutura
organizacional da Subsecretaria de Estado de
Controle.

Subseção II
Do Subsecretário de Estado da Transparência
22. O Subsecretário de Estado da
Transparência,
a
quem
compete,
preponderantemente, as funções de transparência
da gestão de recursos públicos e de acesso a
informação, possui as seguintes atribuições e
responsabilidades:
Art.
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I - promover o incremento da transparência

VI - indicar, ao Secretário de Estado de Controle e

pública e do acesso à informação no Poder
Executivo Estadual;
propor a evolução das consultas e demais
funcionalidades do Portal da Transparência
do Governo do Estado, com o objetivo de
aprimorar a divulgação das informações junto
à sociedade;
propor
a
expedição
de
normas
regulamentando os procedimentos dos órgãos
e entidades responsáveis pela extração e
divulgação de informações no Portal da
Transparência;
acompanhar
a
implementação
das
convenções e dos compromissos nacionais ou
internacionais
assumidos
pelo Poder
Executivo Estadual, que tenham como objeto
a transparência pública;
acompanhar e supervisionar as atividades
relacionadas ao controle interno e à auditoria
executados por servidores que estão sob a sua
subordinação;
avaliar o cumprimento das normas
relacionadas à classificação, solicitação e
concessão de acesso à informação;
acompanhar planos de informatização dos
órgãos do Poder Executivo Estadual.

Transparência, 03 (três) Auditores de Estado,
localizados na Subsecretaria de Estado de
Integridade Governamental e Empresarial,
para comporem Comissão Processante para
atuarem em processos administrativos, para
investigação de fatos e apuração de
responsabilidade de pessoa jurídica pela
prática de atos contra a Administração
Pública Estadual Direta e Indireta, no âmbito
do Poder Executivo Estadual, previstos na
Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de
2013;
contribuir para a promoção da ética e o
fortalecimento da integridade das instituições
públicas;
reunir e integrar dados e informações para a
prevenção e o combate à corrupção;
exercer a coordenação, supervisão e direção
do Sistema Integrado de Ouvidoria do
Estado;
promover o aprimoramento e gestão da rede
de ouvidoria composta por um sistema
integrado de ouvidores e ouvidorias setoriais
do Poder Executivo Estadual;
criar e gerenciar instrumentos eficientes para
recebimento,
encaminhamento,
acompanhamento, apuração e resposta de
denúncias, reclamações e sugestões dos
cidadãos relativas à prestação de serviços e à
atuação dos agentes públicos;
garantir a todos os usuários da Ouvidoria
caráter de sigilo, discrição e fidelidade
quanto ao conteúdo e às providências de suas
manifestações.

II -

III -

IV -

V-

VI VII -

VII VIII IX X-

XI -

Subseção III
Do Subsecretário de Estado de Integridade
Governamental e Empresarial

XII Art. 23. O Subsecretário de Estado de Integridade
Governamental e Empresarial, a quem compete,
preponderantemente, as funções de ouvidoria e de
prevenção e combate à corrupção, possui as seguintes
atribuições e responsabilidades:

Subseção IV
Do Corregedor Geral do Estado

I - as
II III -

IV -

V-

atividades relacionadas com as
competências definidas no artigo 6º, inciso
XXVII e XXVIII;
implementar os preceitos da Lei Federal nº
12.846, de 01 de agosto de 2013;
acompanhar e supervisionar as atividades
relacionadas à apuração e à tramitação dos
processos administrativos que versem sobre
atos lesivos à administração pública
praticados por pessoas jurídicas e descritos
no artigo 5º da Lei Federal nº 12.846, de 01
de agosto de 2013;
instaurar Procedimento de Investigação
Preliminar, concorrentemente
com o
Secretário de Estado de Controle e
Transparência;
determinar aos auditores localizados na
SUBINT diligências e inspeções que se
fizerem necessárias e requisitar informações
e documentos para subsidiar a investigação
de fatos e apuração de responsabilidade de
pessoa jurídica;

Art. 24. O Corregedor Geral do Estado, a quem
compete, preponderantemente, as funções de
correição funcional, possui as seguintes atribuições e
responsabilidades:

I - cumprir e fazer cumprir as competências
estabelecidas no artigo 5º da Lei
Complementar nº 847, de 12 de janeiro 2017;
II - apurar responsabilidade do servidor e agente
público por eventual infração praticada no
exercício de suas atribuições ou que tenha
relação com as atribuições do cargo ou da
função em que se encontre investido;
III - fiscalizar as atividades funcionais e a conduta
dos servidores e agentes públicos no âmbito
do Poder Executivo Estadual dos órgãos que
não contam em sua estrutura com
Corregedoria própria;
IV - receber, avaliar e processar representações
fundamentadas, apresentadas por qualquer
pessoa, sobre casos de irregularidades,
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desperdícios e ações administrativas lesivas
ao interesse público.
Art. 25. As atribuições das Comissões Processantes,
compostas
preferencialmente
por
servidores
ocupantes do cargo de Auditor do Estado, serão
definidas por ato do Secretário de Estado de Controle
e Transparência.
Seção IV
Do Gabinete do Secretário e Assessorias Técnicas
Art. 26. O Gabinete do Secretário, unidade
administrativa de natureza auxiliar, composto por
Chefe de Gabinete e secretárias, tem por finalidade
prestar assistência administrativa ao Secretário de
Estado de Controle e Transparência, aos
Subsecretários e ao Corregedor Geral no desempenho
de suas atividades e compromissos oficiais;
Art. 27. A Assessoria Técnica, unidade sem estrutura
formal, composta por auditores e servidores, tem por
finalidade prestar assessoramento técnico ao
Secretário de Estado de Controle e Transparência,
aos Subsecretários e ao Corregedor Geral nas áreas
administrativa,
de
planejamento,
apoio,
e
comunicação.
Art. 28. As atribuições do Chefe de Gabinete, das
secretárias e dos assessores técnicos são as contidas,
respectivamente, nos artigos 36 e 37, da Lei nº 3.043,
de 31 de dezembro de 1975, bem como outras
definidas por ato do Secretário de Estado de Controle
e Transparência.
Seção V
Das Coordenações
Art. 29. São atribuições das Coordenações elencadas
na alínea “a”, inciso V do artigo 7º, na forma e nos
limites estabelecidos pelo CONSECT e de acordo
com planejamento e definições da SECONT:
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V - acompanhar a elaboração de respostas às
VI VII -

VIII -

IX -

XXI XII XIII XIV -

XV XVI XVII -

I - as

atividades relacionadas com as
competências definidas no artigo 6º, incisos
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX,
XXXI;
II - as atividades relacionadas com as atribuições
constantes do inciso V do artigo 22 e do
inciso V do artigo 23;
III - coordenar, com as demais unidades da
Secretaria, a elaboração e implementação de
programas e projetos de capacitação e de
mobilização social nas áreas de atuação da
SECONT;
IV - orientar os ordenadores de despesa e agentes
públicos nos assuntos pertinentes à área de
competência do sistema de controle interno;

XVIII -

notificações e citações emitidas pelos órgãos
de controle externo;
orientar a implementação de providências
recomendadas em relatórios dos órgãos de
controle externo;
recomendar medidas preventivas ou para
redução de deficiências nos sistemas
informatizados e acompanhar as providências
tomadas pelos órgãos;
sugerir que se requeira à Procuradoria Geral
do Estado do Espírito Santo as medidas
judiciais necessárias para o processamento
das infrações, no País ou no exterior;
solicitar a atuação de especialistas com
notório conhecimento, de órgãos e entidades
públicas ou de outras organizações, para
auxiliar na análise da matéria sob exame;
elaborar e manter atualizados manuais,
normas e programas de auditoria;
elaborar relatórios referentes às auditorias
executadas, devidamente instruídos com os
papéis de trabalho;
avaliar os resultados das auditorias
realizadas, de acordo com o Plano
estabelecido;
acompanhar
o
cumprimento
das
recomendações decorrentes de trabalhos de
auditoria;
propor, quando responsável pelo Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR,
cautelarmente e de forma fundamentada, a
suspensão de procedimentos licitatórios,
contratos ou quaisquer atividades e atos
administrativos relacionados ao objeto do
PAR, até a sua conclusão;
propor políticas de segurança da informação,
bem como verificar a eficiência das ações
implementadas no âmbito da SECONT;
organizar e manter atualizados cadastros e
registros internos;
implantar os sistemas corporativos e de
informações gerenciais da SECONT;
desempenhar outras tarefas compatíveis com
a função ou delegadas pelo Secretário e
Subsecretários.

Art. 30. Outras atribuições das Coordenações, bem
como a distribuição em cada uma das coordenações
elencadas na alínea “a” do inciso V do artigo 7º serão
definidas por ato do Secretário de Estado de Controle
e Transparência.
Art. 31. As Funções Gratificadas da SECONT serão
atribuídas exclusivamente a Auditores do Estado e
para o exercício das atividades de assessoramento do
Secretário e dos Subsecretários e de coordenação.
Seção VI
Da Gerência Técnico-Administrativa
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Art. 32. São atribuições do Gerente Técnico-

Administrativo:
I - acompanhar a execução das despesas da
II III IV -

VVI VII -

SECONT, sob seu aspecto qualitativo e
quantitativo;
analisar, realizar triagem, instruir e sanear
processos de execução de despesas para
deliberação superior;
programar, organizar e controlar o
abastecimento da Secretaria com material
que se fizer necessário;
supervisionar e monitorar as atividades
operacionais a cargo dos grupos de atuação
instrumental e da comissão permanente de
licitação;
supervisionar, acompanhar e controlar os atos
decisórios da Secretaria afetos à área de sua
competência;
controlar e monitorar os contratos e outros
termos de ajustes firmados pela SECONT;
desempenhar outras tarefas compatíveis com
a função ou delegadas pelo Secretário de
Estado de Controle e Transparência.
CAPÍTULO VI
DOS AUDITORES DO ESTADO

Art. 33. O Auditor do Estado é servidor efetivo

organizado em carreira específica, típica de
Estado, criada na forma da lei, cujo ingresso
dependerá de prévia aprovação em concurso
público de provas e títulos.
Seção I
Das Competências do Auditor do Estado
Art. 34. Cabe ao Auditor do Estado, no âmbito do
Poder Executivo, na forma estabelecida nesta lei
complementar, atender as finalidades do artigo 76
da Constituição Estadual do Estado do Espírito
Santo de 1989, bem como atuar precipuamente
para atender as finalidades e funções do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno no âmbito
do poder executivo estadual, nos termos do Art. 5º
da Lei Estadual Nº 9.938, de 22 de novembro de
2012.
§ 1º A forma de atuação do Auditor do Estado será
disciplinada através de normativos próprios,
previamente aprovados pelo CONSECT.
§ 2º Visando garantir a eficiência e eficácia das
funções a serem desempenhadas pelo Auditor do
Estado, mormente as competências elencadas no Art.
5º desta Lei Complementar, a SECONT possui
autonomia administrativa para planejar e normatizar
as suas atividades, podendo, inclusive, instituir
critérios de análise por amostragens.
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§ 3º Visando garantir a isonomia necessária ao
desempenho das atividades institucionais da
SECONT, é vedado aos demais poderes, assim como
outros órgãos do Poder Executivo Estadual, editar
normativos que imputem à SECONT atribuições ou
demandas de controle interno de qualquer natureza.
Art. 35. São competências dos ocupantes do

cargo de Auditor do Estado:
I - Em caráter exclusivo:
a) Elaborar planejamento, programas, roteiros e
relatórios de auditorias do Poder Executivo
Estadual;
b) Avaliar a eficiência, eficácia e efetividade
dos procedimentos e sistemas de controle interno
por meio das atividades de auditoria interna, a
serem realizadas mediante metodologia e
programação próprias;
c) Coordenar e realizar auditorias de
regularidade da receita e operações de crédito,
avais e garantias, bem como os direitos e haveres,
despesa e renúncia de receita; e nos sistemas
contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial,
pessoal, de informação e demais sistemas
administrativos e operacionais do Poder
Executivo Estadual;
d) Coordenar e realizar auditorias na execução
dos programas de Governo, inclusive em ações
descentralizadas realizadas por conta de recursos
oriundos do orçamento do Estado, quanto à
execução das metas e dos objetivos estabelecidos;
e) Realizar diligências nos termos definida pela
Lei Complementar nº 508, de 02 de dezembro de
2009.
f) Analisar e elaborar relatório técnico para
subsidiar a emissão do parecer conclusivo pelo
dirigente do Órgão Central de Controle Interno,
sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do
Poder Executivo Estadual, na forma disposta em
ato próprio;
g) Emitir relatório técnico sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas,
fundamentado nas informações do relatório e
parecer conclusivo da Unidade Executora de
Controle Interno do Órgão ou Entidade,
previstos no art. 82 §2º da Lei Complementar nº
621/2012, e em atividades de controle
executadas pelo Órgão Central de Controle
Interno, na forma disposta pelo CONSECT;
h) Orientar os agentes públicos em relação aos
assuntos pertinentes às finalidades e funções do
Sistema de Controle Interno;
i)
Executar as atividades relacionadas à
apuração e à tramitação dos processos
administrativos que versem sobre os atos
lesivos à administração pública praticados por
pessoas jurídicas e descritos no artigo 5º da Lei
Federal nº 12.846/2013;
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j)
Coletar e dar tratamento às informações
estratégicas necessárias ao desenvolvimento das
atividades do Órgão Central de Controle Interno.
II - Em caráter privativo:
a) Realizar inspeções nos sistemas contábil,
financeiro, orçamentário, patrimonial, pessoal, de
informação e demais sistemas administrativos e
operacionais;
b) Analisar e manifestar-se sobre processos ou
temas afetos ao controle interno, priorizados por
iniciativa do dirigente do Órgão Central de
Controle Interno, na forma regulamentada pelo
CONSECT.
c) Avaliar o cumprimento dos programas,
objetivos e metas constantes no Plano Plurianual,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no
Orçamento,
inclusive
quanto
a
ações
descentralizadas executadas à conta de recursos
públicos;
d) Aferir a destinação dos recursos obtidos com
a alienação de ativos, tendo em vista as restrições
constitucionais e as da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
e) Realizar diligências e vistorias necessárias à
complementação
de
informações
e
esclarecimentos para instrução e emissão de
parecer em processos que envolvam atos de
gestão ou denúncias;
f)
Desenvolver análises, diagnósticos e
indicadores, a partir da base de dados do sistema
de controle interno, com o propósito de
disponibilizar informações estratégicas aos
gestores públicos, visando à melhoria contínua da
gestão;
g) Verificar a exatidão dos balanços,
balancetes e outras demonstrações contábeis, e
a consistência dos dados contidos no Relatório
Resumido de Execução Orçamentária e Gestão
Fiscal, conforme estabelecido nos artigos 52, 53
e 54 da Lei Complementar nº 101/2000, em
confronto com os documentos que lhes deram
origem;
h) Exercer o acompanhamento sobre a
observância dos limites constitucionais e demais
determinações
contidas
na
Lei
de
Responsabilidade Fiscal e em outros instrumentos
legais;
i)
Avaliar e acompanhar os mecanismos de
transparência pública instituído pelo Poder
Executivo Estadual;
j)
Monitorar e acompanhar a aplicação do uso
da Lei Estadual nº 9.871, de 2012 – Lei de Acesso
a Informação – LAI;
k) Planejar, executar e acompanhar a
implementação de procedimentos de prevenção e
combate à corrupção;
l)
Promover a apuração de irregularidade no
serviço público mediante sindicância ou processo
administrativo-disciplinar.
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Parágrafo Único. O Órgão Central de Controle
Interno poderá normatizar situações em que os órgãos
e entidades do estado poderão realizar auditoria em
matérias específicas e afetas a sua atividade fim, que
exijam conhecimento e formação profissional
inexistente nos quadros do Órgão Central de Controle
Interno que deverá, em qualquer caso, ter ciência
sobre o início do trabalho, receber o planejamento e o
relatório final da auditoria realizada, e poderá
designar Auditor do Estado para acompanhar ou
participar da realização do trabalho.
Seção II
Prerrogativas, Garantias e Deveres
Art. 36. São prerrogativas do Auditor do Estado,

no exercício da função:
I - Requisitar auxílio e colaboração de agentes e
autoridades públicas, inclusive força policial,
se necessário, para garantir a efetividade do
exercício de suas atribuições;
II - Não ser preso, senão por ordem judicial
escrita, salvo flagrante, caso em que a
autoridade deverá comunicar imediatamente
ao dirigente do Órgão Central de Controle
Interno;
III - Ser recolhido em prisão especial, nas
dependências do Quartel da Polícia Militar
designadas para esse fim;
IV - Utilizar Carteira de Identidade Funcional de
Auditor do Estado com valor, em todo o
território nacional, de documento de
identidade
civil,
conforme
modelo
estabelecido pelo Órgão Central de Controle
Interno.
Art. 37. São garantias do Auditor do Estado:
I - Estabilidade, nos termos do artigo 41 da
Constituição Federal, somente podendo
perder o cargo em virtude de processo
administrativo disciplinar em que lhe seja
assegurada a ampla defesa ou em razão de
sentença judicial transitada em julgado;
II - Acesso a todas as dependências do órgão
ou entidade pública auditada ou
inspecionada, mediante apresentação da
Carteira de Identidade Funcional, bem
como a documentos, valores e livros
considerados
indispensáveis
ao
cumprimento de suas atribuições, não lhe
podendo ser sonegado, sob qualquer
pretexto, nenhum processo, documento ou
informação em meio físico ou eletrônico;
III - Livre acesso à consulta dos sistemas de dados
do Poder Executivo Estadual, abrangendo
toda a base de dados, transações e relatórios
do sistema;
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IV - Livre manifestação técnica e independência
profissional e intelectual, observado o dever
de motivação de seus atos;
V - Imunidade profissional, não constituindo
injúria ou difamação punível, qualquer
manifestação de sua parte, no exercício de
sua atividade, sem prejuízo das sanções
disciplinares, pelos excessos que cometer;
VI - Não sofrer nenhuma restrição funcional em
decorrência das declarações que emitir no
exercício de suas atribuições em processo
administrativo, relatório de auditoria ou outro
documento produzido na qualidade de
Auditor do Estado.
§ 1º As garantias previstas neste artigo deverão se
restringir àquelas necessárias à defesa do interesse
público, sendo o Auditor do Estado responsabilizado
administrativamente pelo excesso ou utilização
indevida que delas vier a fazer uso.
§ 2º O agente público que, por ação ou omissão,
causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à
atuação do Auditor do Estado no desempenho de suas
funções institucionais, ficará sujeito às sanções de
natureza administrativa, civil e penal.
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elaboração
relatórios.

de

pareceres,

instruções

e

Seção III
Organização da Carreira
Art. 40. A carreira de Auditor do Estado é
estruturada em 04 (quatro) classes, em decorrência
das atribuições designadas ao Auditor do Estado,
com 15 (quinze) referências em cada classe.
Parágrafo Único. Na ausência de disposição
normativa especifica aplica-se aos Auditores do
Estado o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civil do Estado do Espírito Santo,
estabelecido pela Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994.
Art. 41. O Auditor do Estado desempenha atividades
típicas de Estado, no âmbito do Poder Executivo
Estadual.
Art. 42. A carreira de Auditor do Estado é

composta por 85 (oitenta e cinco) cargos de
provimento efetivo nas áreas de formação
definidas nesta Lei Complementar.

§ 3º O Auditor do Estado deverá guardar sigilo sobre
dados e informações pertinentes aos assuntos a que
tiver acesso, utilizando-os, exclusivamente, para o
exercício de suas atribuições, sob pena de
responsabilidade.

Art. 43. Por ser carreira típica de Estado, o cargo

Art. 38. As prerrogativas e garantias previstas nesta
lei complementar não excluem as estabelecidas em
outras leis ou regulamentos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS

Art. 39. São deveres fundamentais do Auditor do
Estado:

Art. 44. Ficam transformadas em coordenações

I - Manter, no desempenho de suas atribuições,
atitude de independência, objetividade,
imparcialidade e dedicação ao interesse
público e à defesa do patrimônio do Estado;
II - Observar e cumprir, relativamente às
informações, documentos, registros e
sistemas a que tiver acesso, no exercício de
suas funções, as mesmas normas de conduta
exigíveis
àqueles
agentes
públicos
originalmente responsáveis por essas
informações, documentos, registros e
sistemas;
III - Comunicar ao dirigente do Órgão Central de
Controle Interno sobre irregularidades que
prejudiquem o desempenho de suas
atribuições;
IV - Guardar sigilo sobre fatos ou informações de
natureza
reservada
de
que
tenha
conhecimento em razão do cargo ou função,
utilizando-os, exclusivamente, para a

de Auditor do Estado não poderá ser remanejado
para outro órgão ou entidade da Administração
Pública.

as 04 (quatro) Unidades Setoriais de Controle
Interno – USCI, criadas por meio do art. 1º da
Lei Complementar nº 516, de 11 de dezembro de
2009, incluídas no quantitativo definido no
artigo 7º, inciso V, alínea ‘a’.
Art. 45. Fica transformada em coordenação a
Unidade Setorial de Controle Interno – USCI, criada
por meio do art. 1º da Lei Complementar n.º 644, de
12 de novembro de 2012, incluída no quantitativo
definido no artigo 7º, inciso V, alínea ‘a’.
Art. 46. O quadro geral de cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas da SECONT é o
constante do Anexo II, que integra a presente Lei
Complementar.
Parágrafo único. O valor das Funções Gratificadas
de que trata o caput deste artigo corresponde a 65%
(sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo
de provimento em comissão - REF - QCE-03 do
quadro de pessoal do Poder Executivo Estadual.
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Art. 47. Revogam-se os artigos 1º ao 23 e 25 a 29 da
Lei Complementar nº. 295, de 15 de julho de 2004,
com suas alterações posteriores, e o inciso III do
artigo 24-G da Lei Complementar 295/2004, incluído
pela Lei Complementar nº 357/2006 e alterado pela
Lei Complementar nº 532/2009, bem como a Lei
Complementar nº478, de 16 de março de 2009; Lei

Complementar nº 516, de 11 de dezembro de 2009;
Lei Complementar nº 644, de 12 de novembro de
2012; artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 687, de
15 de abril de 2013 e outras disposições contrárias.
Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor na
data
de
sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o parágrafo único do artigo 7º desta Lei Complementar)
Governador

Secretaria de Estado de Controle e Transparência

Assessoria Técnica

Coordenações
XI a XII

Comissões
Processantes
1ª a 4ª

Assessoria
Técnica

Assessoria
Técnica

Assessoria
Técnica

Coordenações
XIII a XV

Gerência
TécnicoAdministrativa

Grupo de
Planejamento e
Orçamento

Grupo de
Administração

INSTRUMENTAL

Grupo
Financeiro
Setorial

Grupo de
Recursos
Humanos

ANEXO II
(a que se refere o artigo 46 desta Lei Complementar)
NOMECLATURA

REF.

QUANT.

S/R

1

Subsecretário de Estado

QCE-01

3

Corregedor Geral do Estado

QCE-01

1

Gerente Técnico-Administrativo

QCE-03

1

Assessor Especial Nível IV

QCE-03

4

Assessor Especial Nível I

QCE-04

3

Assessor Especial Nível II

QCE-05

1

Chefe de Gabinete

QCE-05

1

Chefe de Grupo de Administração

QCE-05

1

Chefe de Grupo de Planejamento e Orçamento

QCE-05

1

Chefe de Grupo Financeiro Setorial

QCE-05

1

Chefe de Grupo de Recursos Humanos

QCE-05

1

Supervisor I

QC-01

4

Assessor Técnico

QC-02

5

Assistente Técnico I

QC-03

2

Assistente Técnico

QC-04

1

Motorista de Gabinete IV

QC-04

5

Secretário de Comissão Processante

QC-04

4

Supervisor II

QC-04

1

Assistente Técnico

QC-05

1

Presidente de Comissão Processante

PCF-01

4

Membro de Comissão Processante

MCP-01

8

Função Gratificada AGE/SECONT

FG

19

QC-06

1

Secretário de Estado

Agente de Serviço II

EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

Assessoria
Técnica

Subsecretaria de Estado
de Integridade
Governamental e
Empresarial

Corregedoria
Geral do Estado

NÍVEIS DE ATUAÇÃO

Subsecretaria
de Estado da
Transparência

GERÊNCIA

Coordenações
I aX

ASSESSORAMENTO

Gabinete do
Secretário

Subsecretaria
de Estado de
Controle

DIREÇÃO SUPERIOR

Conselho de
Transparência Pública
e Combate à
Corrupção do ES

Secretário de
Estado de Controle
e Transparência

Conselho do Controle
e da Transparência
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

empenho de Vossas Excelências no sentido de
aprovar o presente Projeto de Lei.

MENSAGEM Nº 083/2017
Excelentíssimo
Senhor
Assembleia Legislativa
Deputado Erick Musso

Vitória, 09 de maio de 2017.
Presidente

da

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
PROJETO DE LEI Nº 177/2017

Encaminho à apreciação dessa Assembleia
Legislativa o anexo Projeto de Lei que visa alterar
o “Anexo V – Entidades Autorizadas a Receberem
Transferências a Título de Subvenções Sociais,
Contribuições Correntes e Auxílios”, constante da
Lei Orçamentária Anual Nº 10.614, de 28 de
dezembro de 2016, com a inclusão das entidades:
“Associação PUA” e “Associação de Pequenos
Agricultores do Córrego Bolívia” no Quadro
Demonstrativo de Contribuições Correntes e
Auxílios do Poder Executivo, conforme Anexos I e
II do presente Projeto de Lei.

Inclui entidades no Anexo V da
Lei Orçamentária nº 10.614, de 28
de dezembro de 2016, para o fim
que especifica.

A inclusão dessas Entidades permitirá a
adequação do orçamento vigente às necessidades
da Administração Pública Estadual.

Art. 1º Ficam incluídas no “Anexo V – Entidades
Autorizadas a Receberem Transferências a Título
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual nº
10.614, de 28 de dezembro de 2016, no Quadro
Demonstrativo de Contribuições Correntes e
Auxílios do Poder Executivo, as entidades
“Associação PUA” e “Associação de Pequenos
Agricultores do Córrego Bolívia,” conforme
Anexos I e II.

Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e demais Pares, solicito o

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

ANEXO I
Relatório: Entidades Autorizadas a Receberem Transferências a Título de Contribuições Correntes
Poder / Entidade

Município:

PODER EXECUTIVO
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO CÓRREGO BOLÍVIA
ASSOCIAÇÃO PUÂ

GOVERNADOR LINDENBERG
VITÓRIA

ANEXO II
Relatório: Entidades Autorizadas a Receberem Transferências a Título de Auxílios
Poder / Entidade

Município:

PODER EXECUTIVO
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO CÓRREGO BOLÍVIA
ASSOCIAÇÃO PUÂ

GOVERNADOR LINDENBERG
VITÓRIA
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ATOS LEGISLATIVOS
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E
TOMADA DE CONTAS
QUADRO COMPARATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI Nº 10.566/16 E PL Nº 161/17
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ATO Nº 883

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 881
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, MARCELO NEUMANN, do cargo
em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, do
gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 171460/2017.

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,
CLAUDIO
OLIVIO
MASSARIOL, do cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ADGRP, do gabinete do Deputado Nunes, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 171438/2017, a partir de 08/05/2017.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ATO Nº 884
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

ATO Nº 882
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

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, MARCILENE LOPES DO
NASCIMENTO, do cargo em comissão de
Assistente
de
Gabinete
de
Representação
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete da
Deputada Eliana Dadalto, por solicitação da própria
Deputada, contida no processo nº 171443/2017.

EXONERAR, na forma do artigo 61, §
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31
de janeiro de 1994, WILLIAN TEIXEIRA
BARCELLOS, do cargo em comissão de
Assistente de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do
Deputado Esmael de Almeida, por solicitação do
próprio Deputado, contida no processo nº
171457/2017.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.

ATO Nº 885

ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

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, LUCIANA TOMY NAKA, do
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cargo em comissão de Assessor Júnior de Secretaria,
código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 886
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, UMBERTO MESSIAS DE
SOUZA JUNIOR, do cargo em comissão de
Supervisor da Comissão de Infraestrutura, código
SCIE, da Secretaria da Assembleia Legislativa.
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ATO Nº 888
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, ADAIR LUIZ GONÇALVES, do
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, do
gabinete do Deputado Jamir Malini, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
171436/2017.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 889

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 887
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

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, ROBERTO HENRIQUE
ALVARENGA, do cargo em comissão de Assistente
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, do gabinete do Deputado Euclério Sampaio,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 171439/2017.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, DOUGLAS PINHEIRO
AZEVEDO DE SOUZA, do cargo em comissão de
Coordenador-Geral de Gabinete de Representação
Parlamentar, código CGGRP, do gabinete da
Deputada Raquel Lessa, por solicitação da própria
Deputada, contida no processo nº 171468/2017.

ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.

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

ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, JANIELY GHISOLFI MORQUETI, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código

ATO Nº 890

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
ASGRP, no gabinete do Deputado Euclério Sampaio,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 171439/2017.
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ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 893

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 891
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, KAROLINE MARQUES NASCIMENTO
SANTANA, para exercer o cargo em comissão de
Assistente
de
Gabinete
de
Representação
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do
Deputado Jamir Malini, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 171437/2017.

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, EVERTON FARIA MEIRA, para exercer o
cargo em comissão de Supervisor da Comissão de
Infraestrutura, código SCIE, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 894

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.

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

ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, JOÃO VICTOR MENDES MACHADO,
para exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.

ATO Nº 892

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.

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, UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de
Assistente
de
Gabinete
de
Representação
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do
Deputado Marcelo Santos, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 171434/2017.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária

ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 895
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, ANDREIA GARCIA DE
FRANÇA, do cargo em comissão de Técnico Júnior
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
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TJGRP, do gabinete da Deputada Eliana Dadalto,
por solicitação da própria Deputada, contida no
processo nº 171444/2017.
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ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 898

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 896
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, ANDREIA GARCIA DE FRANÇA, para
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TSGRP, no gabinete da Deputada Eliana Dadalto,
por solicitação da própria Deputada, contida no
processo nº 171445/2017.

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, WILLIAN TEIXEIRA BARCELLOS, para
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TJGRP, no gabinete do Deputado Esmael de
Almeida, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 171457/2017.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

ATO Nº 899
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 897
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,
MARCILENE
LOPES
DO
NASCIMENTO, para exercer o cargo em
comissão de Assessor Sênior da Secretaria, código
ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa.

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, GABRIELLE CRISTINA BENEDITO
ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de
Coordenador-Geral de Gabinete de Representação
Parlamentar, código CGGRP, no gabinete da
Deputada Raquel Lessa, por solicitação da própria
Deputada, contida no processo nº 17469/2017.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ATO Nº 900
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
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CESSAR, os efeitos do Ato nº 424,
publicado em 30/05/2014, que designou o servidor
efetivo RICARDO BENETTI FERNANDES
MOÇA, matrícula nº 207845, para o exercício da
Função Gratificada de Subcoordenação da Setorial
Judicial – FG3, existente no âmbito da Diretoria da
Procuradoria.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
ATO Nº 901
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER o benefício de Pensão por
Morte do ex-Pensionista do extinto Instituto de
Previdência dos Deputados Estaduais (IPDE)
DÁRIO MARTINELLI, matrícula nº 253-01, a
SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI,
cônjuge, previsto e fixado na forma do art. 8º,
alínea “b”, inciso I, da Lei Estadual nº 3.603/83, a
partir de 23/10/2015.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário

(*) ATO Nº 879
A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve,
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, RICARDO BENETTI FERNANDES
MOÇA, no cargo em comissão de SubprocuradorGeral, código SPG, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de maio de 2017.
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ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção.

ATO Nº 880
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, JULIO CESAR BASSINI
CHAMUN, do cargo em comissão de ProcuradorGeral, código PG, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de maio de 2017.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção.

ERRATA
No Ato nº 2639 de 07/03/2012, publicado
em 08/03/2012, em nome de ROSEMERE
RAMOS;
onde se lê:
“(...) Elevar para 57,5% (...)”
leia-se:
“(...) Elevar para 60% (...)”

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de maio de 1994.
ERICK MUSSO
Presidente
RAQUEL LESSA
1ª Secretária
ENIVALDO DOS ANJOS
2º Secretário
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS

MARCAR as férias regulamentares dos
servidores abaixo relacionados:

PORTARIA Nº 093
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais, com base nas informações da CGRH, resolve,
SUSPENDER as férias regulamentares, do
servidor abaixo relacionado.
Matrícula
208827

Servidor
MARCIO
RUFINO
BARBOSA

Exercício

Período
marcado

2017

25/04 a
09/05/2017

A partir
de

Dias

05/05/2017

05 (cinco)
dias

Secretaria da Assembleia Legislativa, 08
de maio de 2017.
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

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

Servidoras

Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

208628

CAROLINA DE
LIMA BATISTA

2016

03/07 a
17/07/2017

05/06 a
19/06/2017

15
(quinze)
dias
restantes

207854

ALESSANDRA
HIME
MACHADO
DANTAS

2017

04/07 a
18/07/2017

18/07 a
1º/08/2017

15
(quinze)
dias
restantes

09/06 a
08/07/2017

23/08 a
06/09/2017 e
08/12 a
22/12/2017

30 (trinta)
dias

CLARICE
CARVALHO
MONTEIRO

DE
2017

Matrícula

Servidores

Exercício

Período
marcado

Quantidade
de dias

208344

GYOVANA
REZENDE
SPADAROTT
BULLUS

2015

24/05 a
07/06/2017

15 (quinze)
dias restantes

208827

MARCIO
RUFINO
BARBOSA

2017

24/07 a
28/07/2017

05 (cinco) dias

Secretaria da Assembleia Legislativa, 08
de maio de 2017.
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL

PORTARIA Nº 094

208889

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais, com base nas informações da CGRH, resolve,

Secretaria da Assembleia Legislativa, 08
de maio de 2017.
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
FABIANO BUROCK FREICHO
Secretário de Gestão de Pessoas

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
013/2016 REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 030/2017 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único,
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna
pública a emissão da Ordem de Fornecimento nº
013/2017, conforme descrito abaixo:
CONTRATADA: FL MOURA DISTRIBUIDORA
E SERVIÇOS LTDA – ME.
CNPJ: 22.120.980/0001-07.
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo –
gêneros alimentícios.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Pregão Eletrônico.
VALOR: R$ 1.705,40 (hum mil, setecentos e cinco
reais e quarenta centavos).
PROCESSO: 160492.
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
09 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 095
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES
TEIXEIRA DE FREITAS
Subdiretor-Geral da Secretaria

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• QUARTA-FEIRA - 10.05.17 •
HORA
01h15

01h30
04h05
05h15

PROGRAMAS

SINOPSES

BIOGRAFIA

Roberto Kautsky nasceu na região serrana do Espírito Santo, possuidora de uma
das maiores biodiversidades do planeta. Estudou e revelou ao mundo mais de uma
centena de novas espécies da flora e fauna desta região, com publicações em
livros e revistas especializadas.

FRENTE PARLAMENTAR
EM DEFESA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE
JUVENTUDE
COMISSÃO DE SAÚDE
COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

06h30

TSE: # CONFIRMA

07h00

STJ: STJ CIDADÃO

07h30

FIOCRUZ – CIÊNCIA E
LETRAS

08h00

ESPAÇO RURAL

08h45

PANORAMA

09h00

SESSÃO ORDINÁRIA (V)

12h00

PERSONALIDADES

12h15

REPORTAGEM ESPECIAL

13h00

CPI DA GRILAGEM (V)

14h00

CONTRAPONTO

14h30

PANORAMA

14h45

BIOGRAFIA

15h00
16h00

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
SESSÃO SOLENE (V)

Audiência pública.
Reunião ordinária
Reunião ordinária
O #Confirma dessa semana mostra que o recadastramento biométrico avança em
mais uma etapa pelo Brasil a fora. E para isso a Justiça Eleitoral preparou uma
campanha especial, pra você eleitor. Toda a história da Biometria atrai vários
países que se inspiram e aprendem com a Justiça Eleitoral como ser uma
referência no assunto.
Adoção é o tema do STJ Cidadão desta semana. Personagens contam histórias de
adoção, especialistas e magistrados comentam decisões importantes do Superior
Tribunal de Justiça que impactam a vida dessas pessoas. Um dos entrevistados
desta edição é o ministro aposentado do STJ Sidnei Beneti, que explica o
processo de adoção e esclarece o que é levado em consideração ao julgar casos
sobre esse tema.
O programa debate o tema: Civilizando as artes de curar.
A agricultura familiar representa 80% da produção do Espírito Santo. O Gerente
de Agricultura Familiar da SEAG - Luiz Carlos Bicalli faz um panorama do setor
no estado.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
Trabalhos do Legislativo capixaba.
Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. Em
mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes acontecimentos
políticos e sociais do Estado. As imagens fazem parte do acervo do Centro de
Memória e Bens Culturais da Assembleia Legislativa, fundado pelo fotógrafo.
O Espírito Santo possui grande variedade de artesanato. A panela de barro e os
artigos do mar (conchas e escamas de peixe) são produtos de referência cultural.
Mas, além deles, o Estado possui forte artesanato indígena e produtos feitos a
partir de outras matérias-primas, como cerâmica, madeira e fibra natural.
Reunião ordinária
A violência sexual contra a mulher é tema do Contraponto. A titular da delegacia
especializada da mulher, Arminda Rodrigues, e a psicóloga do Centro de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público Estadual
(MPE-ES), Jocilene Marquesine, comentam aspectos culturais que explicam por
que a violência sexual parece estar naturalizada na sociedade brasileira e as
formas de prevenir e combater o problema.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
Vasco Fernandes Coutinho foi o primeiro capitão donatário da capitania do
Espírito Santo.
Reunião extraordinária.
Homenagem à Insurreição de Queimado
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Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. Em
mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes acontecimentos
políticos e sociais do Estado. As imagens fazem parte do acervo do Centro de
Memória e Bens Culturais da Assembleia Legislativa, fundado pelo fotógrafo.
A agricultura familiar representa 80% da produção do Espírito Santo. O Gerente
de Agricultura Familiar da SEAG - Luiz Carlos Bicalli faz um panorama do setor
no estado.
Dia do ferroviário.
Nesta edição o tema central do STJ Noticias são os direitos da pessoa com câncer.
Quais as obrigações e como é a cobertura dos planos de saúde nesses casos? Os
direitos dos dependentes são iguais aos dos titulares? O que diz a lei em caso de
inadimplência?
O Espírito Santo possui grande variedade de artesanato. A panela de barro e os
artigos do mar (conchas e escamas de peixe) são produtos de referência cultural.
Mas, além deles, o Estado possui forte artesanato indígena e produtos feitos a
partir de outras matérias-primas, como cerâmica, madeira e fibra natural.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba

22h15

SESSÃO ORDINÁRIA

Trabalhos do Legislativo capixaba.

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

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
DÉCIMA
SESSÃO
SOLENE,
DA
TERCEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA
ORDINÁRIA,
DA
DÉCIMA
OITAVA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 DE
MAIO DE 2017.
ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E
SEIS MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO
EUCLÉRIO SAMPAIO OCUPA A CADEIRA
DA PRESIDÊNCIA.
O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO - PDT) – Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão.

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – O proponente desta
sessão solene, Senhor Deputado Euclério Sampaio, já
está à Mesa.
Convido para compor a Mesa o reverendo
Carlos Pereira, presidente do Conselho Estadual de
Diretores; o reverendo Wesley Coutinho, vicepresidente do Conselho; a pastora Madalena de Sá,
superintendente do Conselho Estadual; a reverenda
Erli Coutinho, superintendente; o tesoureiro Olavo
Martins;
o
pastor
Wanderson
Coutinho,
superintendente da Igreja Quadrangular do município
de Cariacica; a Iara Duque, secretária estadual de
Educação da Igreja Quadrangular; e a Conceição
Januária Lino, representando a senhora Vanessa
Maria Januária, coordenadora estadual do Diaconato.
(Tomam assento à
referidos convidados)

Mesa

os

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Senhoras e senhores,
Senhor Deputado Euclério Sampaio e telespectadores
da TV Ales, boa noite.
É com satisfação que a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos
para a sessão solene em homenagem ao Dia do
Diácono, quando alguns representantes serão
homenageados.
Neste instante, o proponente desta sessão
solene, Senhor Deputado Euclério Sampaio, fará a
abertura dos trabalhos, conforme é regimental.

O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO - PDT) – Procederei à leitura de um
versículo da Bíblia e, em seguida, a leitura da ata da
sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO - PDT) – Boa noite a todos. Que a paz
do nosso Deus esteja com todos. Amém.
Quero agradecer a todos a presença e peço ao
cerimonialista que faça a composição da Mesa.

(O Senhor Deputado Euclério
Sampaio procede à leitura da ata)

(O Senhor Deputado
Sampaio lê João, 16:03)

Euclério

O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO - PDT) – Procederei à leitura da ata da
trigésima sessão ordinária, realizada em 02 de maio
de 2017. (Pausa)

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) - Convido todos para, de
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pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional, do Hino
do Espírito Santo e do Hino da Igreja Quadrangular.
(Pausa)
(São executados os Hinos Nacional,
do Espírito Santo e da Igreja
Quadrangular)
O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT) – Convido para compor a Mesa
o meu amigo e irmão, Senhor Deputado Da Vitória.
Junto com S. Ex.ª temos rodado o interior, alargando
as nossas fronteiras.
(Toma assento à Mesa a referida
autoridade)
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, fará uso
da palavra o proponente desta sessão, Senhor
Deputado Euclério Sampaio.
O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT) – Para mim, foi uma honra ter

sido escolhido para propor essa lei, que cria um
dia e uma homenagem simbólica a esses homens
e mulheres valorosos que dedicam suas vidas em
prol da sociedade.
Estava falando, hoje, que quem recebe o
irmão na porta da igreja, quem substitui o pastor,
quem cuida do templo, quem sai para fazer o trabalho
social, sem receber um real do Estado, é a igreja,
principalmente o diaconato.
O diaconato está ali para servir, faz tudo,
cuida da igreja. Então, nada mais justo que, pelo
menos, esses homens e mulheres tenham uma
lembrança e que deles alguém se lembre, porque
Deus está vendo todos os nossos esforços. Mas,
temos que dizer que vocês existem e são vocês que
mantêm a igreja de pé, com os pastores, porque tenho
certeza de que ficaria difícil fazer tudo se não fossem
esses heróis anônimos. Na verdade, para nós não são
anônimos, pois conhecemos cada um deles e sabemos
da dedicação e carinho. Não posso me esquecer de
vocês.
Tenho direito a duas sessões e ainda consigo
fazer três: a do Diaconato, a da Polícia Civil e a da
Igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida de
cada um de vocês! Deus nos abençoe!
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – A palavra está
franqueada.
O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT) – Concederei a palavra a alguém
da Mesa e depois a um homenageado.
Concedo a palavra o pastor Carlos Pereira,
presidente da nossa igreja.
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O SR. CARLOS PEREIRA – Boa noite,
meus irmãos! Paz seja convosco!
Cumprimento o Senhor Deputado Euclério
Sampaio e todos os superintendentes. A Igreja do
Evangelho Quadrangular tem o orgulho santo de ter
um deputado da qualidade do Senhor Euclério
Sampaio, que em meio a tantos projetos trabalhados
por ele nesta Casa teve a felicidade de fazer esse
projeto de lei que consagra, todos os anos,
homenagem justa aos diáconos da Igreja do
Evangelho Quadrangular e às diaconisas.
Sinto-me lisonjeado quando estou diante
desses homens e mulheres que são a extensão do
ministério do pastor titular na igreja, extensão essa
que está registrada nos apanágios das sagradas
escrituras. Na própria Palavra de Deus é claro e
evidente que, assim como o pastor é escolhido para
essa missão de evangelizar, o diácono também é
escolhido por Deus para servir na casa de Deus. Ele
não é apenas um porteiro, um zelador, um cuidador
da igreja, é uma extensão do ministério. A
importância é tanta desse ministério do diaconato
que, hoje, a pessoa mais importante dentre os
ministérios que podem substituir biblicamente o
pastor é o diácono, tamanha função, tamanha
responsabilidade. Por isso que existem, em I
Timóteo, algumas orientações concernentes ao
diaconato, que a maioria dos senhores bem conhece e
bem sabe. Em outros ministérios não veremos tantas
exigências, mas no ministério do diaconato há uma
exigência, porque Deus quando olha para um diácono
e para uma diaconisa, vê um grande pregador do
Evangelho.
Fico aqui maravilhado de poder parabenizálos, aplaudi-los nesta noite. Essa iniciativa do nosso
deputado faz com que, a cada dia, concretize-se,
realize-se que nenhum de vocês que estão aqui
pediram para ser diácono, foram escolhidos. E,
certamente, quando Deus escolhe, Ele prepara essa
pessoa para fazer o seu ministério.
Entendo que todas as vezes que Deus escolhe
um homem, uma mulher para uma elevada função do
reino de Deus aqui na Terra, o mínimo que Ele espera
de cada um de nós é que possamos nos despir de
qualquer vaidade pessoal. Convém que Ele cresça
cada dia mais e que possamos diminuir na presença
dele. O trabalho de servir é de todo o corpo diaconal,
mas a glória sempre será de Deus na igreja.
Um abraço a todos. Que Deus possa abençoálos, que Deus possa dar muita saúde ao nosso
Deputado Euclério Sampaio, para que essa sessão
solene se repita anos e anos aqui no estado, nesta
Casa de Leis. Deus abençoe a todos. A paz seja
convosco. (Palmas)
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso
da palavra o vice-presidente do Conselho Estadual de
Diretores, reverendo Wesley Coutinho.
O SR. WESLEY COUTINHO - A paz seja
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convosco, meus irmãos.
Acima de qualquer coisa, é de grande
importância, como bem disse o presidente,
ressaltarmos aqui que o trabalho feito pelos amados
irmãos é de grande relevância.
Plagiando a fala do Deputado Euclério
Sampaio, faz-me lembrar da importância da
receptividade para com as pessoas que chegam à
igreja, quando encontram pessoas como vocês na
recepção, recebendo-os com amor, com carinho, com
uma palavra de saudação vinda da parte de Deus.
Não poderia deixar de expressar minha
alegria em saber que fazer parte de um ministério, de
uma igreja em que militamos há anos, e sabendo que
temos pessoas que, talvez, não sejam tão
reconhecidas na sociedade, mas que pelo trabalho
profícuo e de grande valia do nosso Deputado
Euclério Sampaio tem se tornado real, sincero,
verdadeiro e realmente visível, a olho nu, o quanto
vocês são importantes.
Talvez algumas pessoas que estejam
caminhando aos redores da nossa igreja e até possam
conhecê-los na vida, no seu labor diário, não saibam
da importância que os senhores e senhoras têm
quando estão na portaria da igreja ou até mesmo na
parte interna do templo, ajudando na ministração,
ajudando no cuidado, ajudando a tantas e quantas
pessoas que ali entram sem saber como vieram, de
que forma vieram e como estavam antes de chegarem
ali. Saibam os senhores – como pastor posso dizer
isso sem medo de ser feliz – que muitos dos
resultados que se alcançam após a palavra, após a
ministração, após os louvores, começam na porta,
através dos senhores.
Às vezes, aplaudimos o pregador por ter
ministrado de forma eloquente, com uma oratória,
uma retórica muito importante; aplaudimos os
músicos, o pessoal do louvor, os cantores que, sem
sombra de dúvida, são também de grande
importância, e nos esquecemos de aplaudir e exaltar
aqueles que estão na entrada do templo, dizendo: Seja
bem-vindo, Deus te abençoe, com aquele sorriso que
vocês têm de forma tão especial, fazendo com que
aquele sofredor, aquele que está entrando ali
pensando que seria aquela a sua última chance, o seu
último momento, se renda aos pés do Senhor. A sua
receptividade na porta fará com que, no momento do
apelo, no momento da palavra, ele se renda aos pés
do Senhor e, às vezes, os senhores não são
lembrados.
Deixo aqui a minha palavra como pastor e
líder dessa igreja, que conhece essa igreja, dizendo a
vocês que tudo que temos de resultado nessa igreja
passa pelas mãos dos senhores.
Que Deus os abençoe e os mantenha com
essa dedicação, garra e vontade; com esse amor
imensurável, que não mede esforços, que não cobra
valores para que possam trabalhar. De forma tão
especial, agradeço a você, Deputado Euclério
Sampaio, por sempre trazer à lembrança do estado e
do povo que o diaconato tem um valor imensurável
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na Igreja Quadrangular.
Deus abençoe todos. Fica a minha palavra de
carinho, de gratidão, e também o meu
reconhecimento pelo trabalho de vocês. Quiçá
pudessem estar todos aqui, porém é impossível. Mas
vocês estão representando muito bem.
Quero ressaltar à nossa querida... Ao lado do
Wanderson Coutinho, que está representando a nossa
coordenadora estadual, Conceição Januária Lino.
Permitam-me os irmãos da Mesa e os demais
amados, mas tenho visto a senhora como, eu diria,
uma modelo do diaconato Quadrangular.
Deus abençoe todos. (Palmas)
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convidamos a fazer uso
da palavra a superintendente do Conselho Estadual de
Diretores, pastora Madalena de Sá.
A SR.ª MADALENA DE SÁ – Boa-noite a
todos. Paz seja convosco! Amém?
Cumprimento o nosso querido e amado
Deputado Euclério Sampaio; o nosso presidente,
pastor Carlos Pereira; o nosso vice-presidente, pastor
Wesley Coutinho; os superintendentes; a nossa
secretária de Educação; e os deputados presentes.
Queridos, é maravilhoso comparecer aqui
todos os anos, primeiramente pelo carinho que o
Senhor Deputado Euclério Sampaio demonstra por
esse ministério tão glorioso, que é o corpo diaconal
da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Fico muito feliz quando vejo os nossos
diáconos.
Nós, como pastores, visitamos muitas outras
denominações, cujos nomes não citarei por questões
éticas. Mas estive em uma, recentemente, em São
Paulo, na semana passada. Era uma igreja grande,
bonita. Quando entrei ali precisei de uma informação;
fiquei meio perdida porque não havia diferencial
entre os membros da igreja, os visitantes e os
diáconos. Havia diáconos naquele lugar, mas não
havia diferencial: todos estavam iguais. Eu fiquei
meio perdida, e questionei à minha filha: A quem eu
pergunto? De quem eu consigo informação? Ela riu
um pouco, e disse: É, mãe. Aqui não é igual à
Quadrangular, né? Onde você já vê o diácono pelo
uniforme que ele usa. Aí eu falei: Com certeza. E me
mostrou alguém, que me deu a informação, com
muita educação.
Quando chegamos à Igreja do Evangelho
Quadrangular, antes de conhecermos o pastor, ou de
conhecermos o ministro de louvor que vai ministrar
sobre as nossas vidas, ou de ouvirmos a palavra, a
primeira pessoa que vemos é o diácono ou a
diaconisa, que nos recebe à porta. Não somente um
homem ou uma mulher, mas alguém muito
lindamente vestido - porque o nosso uniforme é
lindo, sou apaixonada por esse uniforme -. Homens e
mulheres vestidos de gala, com um sorriso enorme no
rosto, não importando os problemas que ficaram do
lado de fora da igreja. Eles nos recebem, a começar
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por nós, pastores. Os meus diáconos lá na igreja têm
a honra e a delicadeza de me dar a mão para subir os
degraus das escadas, me dar um abraço e dizer: Que
Deus te abençoe nesta noite, minha pastora. Isso faz
toda a diferença porque, por mais que todos nos
amem na igreja, a primeira pessoa que me abençoa
quando chego e que tem a delicadeza de me dar a
mão é o diácono, são os diáconos da igreja.
Fico muito honrada por estar aqui, deputado,
nesta sessão solene, para dizer que vocês, sim –
fazendo uso das palavras do presidente e do vicepresidente –, são muito importantes para nós. Mas
também me chamam muito a atenção - e quero fazer
um aparte aqui - as nossas diaconisas que, depois de
tantos afazeres e múltiplas funções, estão sempre
elegantes em nossa igreja. Não só fisicamente, mas
elegante de alma e de espírito, com um sorriso
agradável, sempre atentas àquilo que precisa estar em
plena ordem no culto e quando termina o culto, elas
também estão ali. Deus sabe como estão as suas
pernas, daquelas que estão um pouco mais avançadas
nas suas idades ou maduras, mas Deus sabe como
estão. Não importa, muitas delas ficam até o final e é
lógico que alguns homens também, mas no caso da
minha igreja, muitas delas dizem: Pastora, só vamos
quando a senhora for também. Deus abençoe a cada
diácono e diaconisa.
Os apóstolos sabiam muito bem o que
estavam fazendo quando disseram: Vamos escolher,
dentre nós, homens de boa reputação. Quero dizer:
louvado seja Deus pela sabedoria que o Espírito
Santo dá a cada pastor para escolher entre toda a
igreja homens e mulheres que fazem a diferença por
onde passam, não pelo que dizem somente e não
somente pelo que fazem, mas pelo carinho e pelo
cuidado que têm tanto com o zelo material quanto
para com as pessoas na igreja. Que Deus abençoe
vocês, dê vida longa e que lá no céu, onde vocês não
vestirão mais esse uniforme lindo e maravilhoso, mas
como anjos com vestiduras lavadas pelo sangue do
cordeiro, vocês olharão para o mestre e dirão para
Ele: aprendemos muito bem com o Senhor como
servir ao reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um
de vocês. Que a paz esteja convosco.

do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Sessão solene em
homenagem ao Dia do Diácono. Neste momento,
passaremos à entrega dos certificados aos
homenageados indicados pelos Senhores Deputados.

(O
homenageado
recebe
o
certificado)
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Conceição Januária Lino para receber o certificado
das mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio
e Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho.
(Pausa)

Convido os Senhores Deputados Euclério
Sampaio e Da Vitória e o reverendo Carlos Pereira,
presidente do Conselho Estadual de Diretores, para
que façam a entrega dos certificados. (Pausa)
O reverendo Carlos Pereira está sendo
substituído pelo reverendo Wesley Coutinho, vicepresidente do Conselho Estadual de Diretores.
Convido a senhora Alcione Pereira Rocha
Santos para receber o certificado das mãos dos
Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da Vitória e

(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Alex
Gomes de Oliveira para receber o certificado das
mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e
Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Altielly
José Pinheiro para receber o certificado das mãos dos
Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da Vitória e
do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Ana
Célia Moço para receber o certificado das mãos dos
Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da Vitória e
do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor
Antônio Ferrei Junior para receber o certificado das
mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e
Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Carlos
Eduardo Pinto para receber o certificado das mãos
dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da
Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)

(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Divino
Moreira da Silva para receber o certificado das mãos
dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da

64 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017

Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Gisele
Prado Cruz para receber o certificado das mãos dos
Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da Vitória e
do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Luis da
Silva Moço para receber o certificado das mãos dos
Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da Vitória e
do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor
Hércules Sequeira Goldner para receber o certificado
das mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio
e Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho.
(Pausa)

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Malfiza Lopes para receber o certificado das mãos
dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da
Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)

(O
homenageado
certificado)

(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Jandira Barbosa para receber o certificado das mãos
dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da
Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Jorge
Elias Silva para receber o certificado das mãos dos
Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da Vitória e
do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor José
Silvério dos Santos para receber o certificado das
mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e
Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(O
homenageado
recebe
o
certificado)
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor
Lourival Pacheco Pimenta para receber o certificado
das mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio
e Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho.
(Pausa)
(O
homenageado
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Luciana Lima Silva para receber o certificado das
mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Maria
Luiza da Silva para receber o certificado das mãos
dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da
Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Overina Pereira Sepulcro para receber o certificado
das mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio
e Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho.
(Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Regina Célia de Jesus Rosa para receber o certificado
das mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio
e Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho.
(Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora

Roseli Pereira Barbosa da Silva para receber o
certificado das mãos dos Senhores Deputados
Euclério Sampaio e Da Vitória e do reverendo
Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o
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O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Schirley Scheroepfer Goldner para receber o
certificado das mãos dos Senhores Deputados
Euclério Sampaio e Da Vitória e do reverendo
Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Valdecir Freitas para receber o certificado das mãos
dos Senhores Deputados Euclério Sampaio e Da
Vitória e do reverendo Wesley Coutinho. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Encerrada esta fase da
sessão solene em homenagem ao Dia do Diácono.
Fará uso da palavra, em nome dos
homenageados, a senhora Conceição Januária Lino.
A SR.ª CONCEIÇÃO JANUÁRIA LINO –
Boa noite! A paz esteja com todos. Só tenho a
agradecer ao nosso Deputado Euclério Sampaio por
fazer valer essa lei sobre os diáconos. Falo em nome
de todos os diáconos da 1.ª Igreja do Evangelho
Quadrangular. Agradeço a todos porque há muitos
anos que o trabalho dos diáconos não era
reconhecido. Temos que agradecer a Deus pela vida
do Deputado Euclério Sampaio por fazer valer essa
lei, por sermos homenageados. Amém? (Palmas)
O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT) – Agradeço a presença de todos
e de todas, e a Deus, por nossas vidas.
Antes de encerrar, convido todos para um
coquetel, que será no Salão Nobre desta Casa. Que
Deus abençoe a vida de cada um de nós.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, ordinária, dia 3 de maio
de 2017, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Encerra-se a sessão às vinte horas e doze
minutos.

o

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO
SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora
Terezinha Pereira Barbosa para receber o certificado
das mãos dos Senhores Deputados Euclério Sampaio
e Da Vitória e do reverendo Wesley Coutinho.
(Pausa)
(A
homenageada
certificado)

ORDEM DO DIA: anunciada na trigésima
sessão ordinária, realizada em 02 de maio de 2017.
Está encerrada a sessão.

TRIGÉSIMA
PRIMEIRA
SESSÃO
ORDINÁRIA,
DA
TERCEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 03
DE MAIO DE 2017.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o
início da sessão, registram presença os
Senhores Deputados Bruno Lamas, Da
Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules,
Euclério Sampaio, Hudson Leal, Jamir
Malini, Marcelo Santos e Sergio Majeski)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão.
(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e, a
convite do Presidente, assume a 1.ª
Secretaria o Senhor Deputado Jamir
Malini)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Convido o Senhor Deputado
Jamir Malini a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Esmael de Almeida)
(O Senhor Deputado Jamir Malini
lê Provérbios, 22:17)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Convido o Senhor 2.º
Secretário a proceder à leitura da ata da décima
sessão solene, realizada em 02 de maio de 2017.
(Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registram presença os Senhores
Deputados Padre Honório e Eliana
Dadalto)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Aprovada a ata como lida.
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(Pausa)
Registro a presença do Senhor Deputado
Padre Honório.
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
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO S/N.º - 2017
Vitória, 03 de maio de 2017.
Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha
ausência na Sessão Ordinária do dia 05 de abril, nos
termos do § 6.º do artigo 305 do Regimento Interno.
Atenciosamente,
THEODORICO FERRAÇO
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Justificada a ausência. À
Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
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INVEST-ES, relativas aos Termos em referência.
Sem mais para o momento, renovamos os
nossos protestos de elevada estima e de consideração.

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda
Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, Vitória/ES - CEP 29050375 - CGC 27.080.571/0001-30.
Site: www.sefaz.es.gov.br

Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
OFÍCIO N.º 39/2017
Vitória, 19 de abril de 2017.
Senhor Presidente:
Em estrita observância ao disposto no art. 56,
inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à
determinação estabelecida no art. 5° da Lei n° 7.457,
de 31/03/2003, encaminhamos anexos os extratos dos
Termos de Acordo n° 395/2017, nº 029/2004 e n°
167/2009, publicados no DOE em 22 de março de
2017, e as respectivas fotocópias das publicações da
Resolução do Comitê de Avaliação do Programa de
Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito
Santo — INVEST-ES, relativas aos Termos em
referência.
Sem mais para o momento, renovamos os
nossos protestos de elevada estima e de consideração.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
OFÍCIO N.º 38/2017
Vitória, 19 de abril de 2017.
Senhor Presidente:
Em estrita observância ao disposto no art. 56,
inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à
determinação estabelecida no art. 5° da Lei n° 7.457,
de 31/03/2003, encaminhamos anexo o extrato dos
Termos de Acordo n° 396/2017 e no 397/2017,
publicados no DOE em 21 de março de 2017, e as
respectivas fotocópias das publicações da Resolução
do Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao
Investimento no Estado do Espírito Santo —

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda
Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, Vitória/ES - CEP 29050375 - CGC 27.080.571/0001-30.
Site: www.sefaz.es.gov.br

Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
OFÍCIO N.º 43/2017
Vitória, 19 de abril de 2017.
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Senhor Presidente:

Diário do Poder Legislativo - 67
Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, Vitória/ES - CEP 29050375 - CGC 27.080.571/0001-30.
Site: www.sefaz.es.gov.br

Em estrita observância ao disposto no art. 56,
inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à
determinação estabelecida no art. 5° da Lei n° 7.457,
de 3 1/03/2003, encaminhamos anexos os extratos
dos Termos de Acordo n° 386/217, publicado no
DOE em 24 de março de 2017, nº 274/2012 e n°

Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO

145/2009, publicados no DOE em 29 de março de
2017, e as respectivas fotocópias das publicações da
Resolução do Comitê de Avaliação do Programa de
Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito
Santo — INVEST-ES, relativas aos Termos em
referência.
Sem mais para o momento, renovamos os
nossos protestos de elevada estima e de consideração.

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Ciente. À Comissão de
Finanças.
Continua a leitura do Expediente.

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda
Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, Vitória/ES - CEP 29050375 - CGC 27.080.571/0001-30.
Site: www.sefaz.es.gov.br

Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Ciente. À Comissão de
Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
OFÍCIO N.º 45/2017
Vitória, 19 de abril de 2017.
Senhor Presidente:
Em estrita observância ao disposto no art. 56,
inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à
determinação estabelecida no art. 5º da Lei n°7.457,
de 31.03.2003, encaminho em anexo, Regime
Especial de Obrigação Acessória - REOA nº
005/2017, beneficiária Petrobras Distribuidora S/A, e
n° 006/2017, beneficiária Petrobras Distribuidora
S/A, pactuados por esta Secretaria, acompanhados
das devidas justificativos.
Sem mais para o momento, renovamos os
nossos protestos de elevada estima e consideração.

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE
E TOMADA DE CONTAS
OFÍCIO N.º 305/2017
Vitória, 02 de maio de 2017.
Senhor Presidente:
Com meus cumprimentos, encaminho a
Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do
Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório
Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao
mês de ABRIL DE 2017.
Segue em anexo.
Respeitosamente,
DARY PAGUNG
Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Finanças, Economia,
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de
Contas.
Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finanças.
Continua a leitura do Expediente.

OFÍCIO N.º 03/2017
Vitória, 02 de abril de 2017.
Senhor Presidente:
Com meus cumprimentos, encaminho a
Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do
Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório
Mensal dos trabalhos desta Comissão, referente ao
mês de ABRIL/2017.
Renovando votos de distinta consideração,
subscrevemo-nos,
Saúde, saúde e saúde.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente da Comissão de Saúde
Ao
Ex. mo Sr.
ERICK MUSSO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
72/2017, do Governador do Estado, encaminhando a
prestação de contas do Governo Estadual, relativas ao
exercício de 2016, em mídia eletrônica (DVD-R) anexa, com assinaturas digitais. Publicada
integralmente no DPL do dia 04 de maio de 2017.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Publique-se. À Comissão de
Finanças e ao Tribunal de Contas, por cópia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
74/2017, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei Complementar n.º 013/2017, que
altera as Leis Complementares n.º 46, de 31 de
janeiro 1994 e n.º 809, de 23 de setembro de 2015
que dispõe sobre licença por gestação no que se
refere à licença por adoção e dá outras providências.
Publicada integralmente no DPL do dia 04 de
maio de 2017.
(Registra
presença
o
Deputado Sandro Locutor)

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o
cumprimento ao art. 120 do Regimento Interno, às
Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania e de

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
75/2017, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei n.º 162/2017, que autoriza o Poder
Executivo doar bens móveis aos municípios do
Estado. Publicada integralmente no DPL do dia 04
de maio de 2017.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o
cumprimento ao art. 120 do Regimento Interno, às
Comissões de Justiça e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
76/2017, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei Complementar n.º 014/2017, que
altera a Lei Complementar n.º 226, de 17.01.2002,
para criar a XXVI Circunscrição Regional de
Trânsito - CIRETRAN no município de Baixo
Guandu/ES. Publicada integralmente no DPL do
dia 04 de maio de 2017.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Gildevan Fernandes)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o
cumprimento ao art. 120 do Regimento Interno, às
Comissões de Justiça, de Mobilidade Urbana, de
Segurança e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 163/2017
Dispõe sobre a reserva de vagas nas
empresas concessionárias de serviço
público do Estado do Espírito Santo,
às pessoas com mais de 50
(cinquenta)
anos,
conforme
especifica.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecida a reserva mínima de
5% (cinco por cento) da vagas de trabalho
terceirizado nas empresas concessionárias de serviço
público contratadas pelo Governo do Estado do
Espírito Santo, destinada a contratação de pessoas
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com idade igual ou superior a 50(cinquenta) anos.
§1º Caso a aplicação do percentual de que
trata este artigo resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro inteiro subsequente.
§2º A proporcionalidade das vagas de
trabalho que será aplicada aos portadores de
necessidades especiais será excluída dos percentuais
de cargos que trata o “caput” deste artigo, devendo
ser preenchida conforme determina a legislação
federal pertinente.
Art. 2º Para efeitos desta lei entende-se por
trabalho terceirizado nas concessionárias de serviços
públicos, aquelas descritas no artigo 25 §1º da Lei nº
8.987 de 1995, que trata da concessão de serviços
públicos.
Parágrafo único. Não são abrangidas por
esta Lei, a Administração Pública Direta e
Autárquica, em atenção ao disposto no rol de
competências privadas do chefe do Poder Executivo
Estadual.
Art. 3º No caso de desligamento de
funcionários, a empresa terá um prazo de 60
(sessenta) dias para se readequar ao percentual de 5º
(cinco por cento) definido por esta Lei, podendo este
prazo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias,
desde que devidamente comprovada a ausência de
candidatos à vaga ofertada.
Parágrafo único. Se o prazo total de 120
(cento e vinte) dias decorrer sem que se apresentem
candidatos à vaga ofertada, a empresa concessionária
de serviço público deverá informar ao poder cedente
através de um relatório a referida ausência de
candidatos, que por sua vez poderá fazer a divulgação
da disponibilidade da oferta de trabalho.
Art. 4º As empresas de que trata esta Lei
terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
adequarem-se as presentes exigências.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Seções, 25 de Abril de 2017.
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possuem frequentemente maiores qualificações.
Observa-se que o rol de competências do
Chefe do Poder Executivo, disposto nos artigo 63 da
Constituição deste Estado do Espírito Santo, foram
cuidadosamente preservados.
Ainda sobre a constitucionalidade, o diploma
constitucional em seu art. 5º, residência de alguns
direitos fundamentais do cidadão, prevê a Lei Federal
como mecanismo protetor de desigualdades, sendo
ela garantidora da igualdade de oportunidades entre
todos os indivíduos, é previsto também, no artigo
subsequente, o direito ao trabalho como direito
social, vejamos:
Art. 5º Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer
natureza,
garantindo-se
aos
brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XLI - a lei punirá qualquer
discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
Art. 6º São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta
Constituição.
(Grifo nosso)
Ainda que a discriminação de pessoas com
idade avançada no âmbito do trabalho seja implícita –
como a maior parte dos atos discriminatórios – o
Poder Público tem o dever de atentar-se a sua prática,
cabendo a este assegurar ao discriminado
mecanismos de proteção. Esta premissa é a base
fundamentadora da presente proposta.
O artigo 3º da Constituição Federal
fundamenta ainda mais a existência deste Projeto de
Lei ao estabelecer como objetivo FUNDAMENTAL
da República Federativa do Brasil, a erradicação de
todos os tipos de preconceitos, inclusive os
relacionados a idade:

FREITAS
Deputado Estadual - PSB
JUSTIFICATIVA

Art. 3º Constituem objetivos
fundamentais
da
República
Federativa do Brasil:

O desemprego é uma situação dramática que
tende a ganhar um impacto ainda maior entre os
trabalhadores mais velhos que, além da idade, têm de
competir com profissionais mais jovens que
geralmente oferecem mão-de- obra mais barata e que

IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
(Grifo nosso)
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federal pertinente.

Sendo assim, assegurada a legalidade,
constitucionalidade e relevância da presente
proposição, solicitamos e contamos com o apoio dos
nobres Pares para a tramitação e aprovação do
presente Projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Devolva-se ao autor.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 164/2017
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
reservar no mínimo de 5% (cinco por
cento) de vagas das empresas que
participam de Programas de
benefícios ou Isenção Fiscal no
Estado do Espírito Santo, para
pessoas com mais de 50 (cinquenta)
anos de idade, conforme especifica.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Ficam obrigadas as empresas que
diretamente ou por meio de consórcios, que integram
Programas de Benefícios ou Isenção Fiscal outorgado
pelo Estado do Espírito Santo reservar, no seu quadro
de pessoal, no mínimo 5% (cinco por cento) das
vagas de trabalho ás pessoas acima de 50 (cinquenta)
anos de idade, devendo igualmente, manter este
percentual enquanto viger o Programa de Incentivo
Fiscal do qual a empresa faça parte.
§ 1º Nos casos em que o incentivo fiscal
objetivar a execução de mão de obra como meio, ou
mesmo, que venha ocorrer durante a fase de execução
de obras, o percentual previsto no “caput” deste
artigo, deverá ser assegurado durante a sua
realização.
§2º Caso a aplicação do percentual de que
trata este artigo resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.
§3º A proporcionalidade das vagas de
trabalho que será aplicada aos portadores de
necessidades especiais será excluída dos percentuais
de cargos que trata o “caput” deste artigo, devendo
ser preenchida conforme determina a legislação

§4º Excetuam-se do disposto no “caput”
deste artigo as microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP), estabelecidos em cumprimento
ao que determina o disposto no art. 179 da
Constituição Federal.
Art. 2º Para os fins de que trata esta Lei, a
mesma será aplicada às empresas que, diretamente ou
por meio de consórcio, forem beneficiadas por todo e
qualquer programa de incentivo fiscal instituído pelo
Estado do Espírito Santo, a partir da data de vigência
desta Lei.
Art. 3º Não são abrangidas, por esta Lei, a
Administração
Pública
Direta,
Autárquica,
Fundacional e Sociedade de Economia Mista, nas
quais o ingresso de empregados se dá por processo
seletivo público de concursos de provas ou concurso
de provas e títulos, conforme determinação elencada
no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 4º Será decretada a perda do incentivo
fiscal da empresa que participando do programa que
trata esta Lei e que deixar de cumprir a exigência de
reservar o percentual mínimo de 5% (cinco por
cento) das vagas.
Parágrafo único. Nos casos de desligamento
de funcionários, a empresa terá um prazo de até
60(sessenta) dias para se reenquadrar no percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas, que trata
este artigo.
Art. 5º A adesão aos programas de
incentivos de que trata esta Lei, ficará condicionada
ao comprometimento do que preceitua o artigo 1º
desta Lei.
Art. 6º No ato de efetivação do incentivo
fiscal deverá constar as normas para o atendimento
ao disposto nesta Lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Seções, 25 de Abril de 2017.
FREITAS
Deputado Estadual - PSB
JUSTIFICATIVA
O Brasil está se tornando um país mais velho.
A queda na taxa de crescimento populacional
observada nas últimas décadas vem causando uma
redução relativa no número de crianças e jovens e
consequente crescimento da proporção de adultos e
idosos no país.
Infelizmente, os trabalhadores, à média que
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envelhecem, tendem a ser discriminados pela
mentalidade existente na empresa e na sociedade,
que, não raro, as classifica como pessoas que tem
relativamente menor capacidade de trabalho. Essa
percepção em relação à idade, ao mesmo tempo em
que rotula as pessoas, induz os trabalhadores a um
sentimento de frustação e marginalização, subtraindo
expectativas favoráveis para o futuro. Dai, muitas
vezes, a dificuldade desse segmento em conseguir
uma nova ocupação no mercado de trabalho após um
longo período de desemprego.
Diante desse quadro, vêm crescendo as
preocupações em relação à inserção e/ou à reinserção
do trabalhador adulto com mais idade. Na União
Europeia, por exemplo, surgem várias medidas de
politicas públicas e sociais de emprego voltadas aos
trabalhadores maduros, seja de inserção no mercado
de trabalho para os desempregados de longa duração,
maiores de 50 anos de idade, seja de prolongamento
da vida profissional ativa.
Assim sendo, devemos criar incentivos para
que empresas contratem pessoas em sua melhor
idade, onde ainda gozam de disposição e saúde para
trabalhar e, possuem uma grande experiência para
compartilhar no mercado de trabalho.
Contudo
assegurada
a
legalidade,
constitucionalidade e relevância da presente
proposição, solicitamos e contamos com o apoio dos
nobres Pares para a tramitação e aprovação do
presente Projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o
cumprimento ao art. 120 do Regimento Interno, às
Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania e de
Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 165/2017
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
PLANO ESTADUAL DE CICLOVIAS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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definirá a rede estadual e sua implementação e tem
como objetivos:
I - assegurar o direito dos cidadãos a
circular de bicicleta em condições de
segurança e a poder optar por este
meio de transporte como alternativa
de mobilidade;
II - promover o uso cotidiano da
bicicleta e do cicloturismo, como
hábitos saudáveis de vida;
III - contribuir para combater o
aumento do uso do automóvel,
humanizar
o
espaço
urbano,
estimular a economia e melhorar o
ambiente.
Art. 3º - O Plano Estadual de Ciclovias
estabelecerá as prioridades e metas de implementação
gradual da rede de ciclovias e sua expansão,
atendendo à realidade do estadual e às suas
potencialidades.
Art. 4º – Para a sua mais rápida
implementação poderão ser construídos itinerários da
rede de ciclovias, sempre que seja tecnicamente
possível e sem prejuízo para as condições de
segurança da mesma ou da via à custa da qual é feita,
aproveitando partes de faixas, vias, pavimentos,
passeios, ou outras infraestruturas já existentes para
criar as ciclovias.
Art. 5º - O Plano Estadual de Ciclovias
deverá prever a criação, manutenção e melhoramento
de ciclovias e vias de mobilidade que garantam
alternativas de deslocamento dos velocípedes sem
motor, e a criação de bicicletários localizados
estrategicamente tendo em conta, entre outros, a
acessibilidade aos terminais de transporte público,
edifícios de serviços públicos, escolas, monumentos,
jardins, espaços naturais, zonas ribeirinhas,
infraestruturas desportivas e de lazer.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

BRUNO LAMAS
Deputado Estadual - PSB

DECRETA:
JUSTIFICATIVA
Art. 1º - Entende-se por ciclovia qualquer via
pública, parte de via pública ou via de trânsito
especial e exclusivamente destinada à circulação de
velocípedes sem motor.
Art. 2º – O Plano Estadual de Ciclovias

A utilização dos velocípedes sem motor,
popularmente conhecidos como bicicletas, além de
ser importante para o equilíbrio do trânsito, o seu uso
beneficia a saúde das pessoas, tanto para quem a
pedala quanto para quem utiliza outros meios de
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locomoção e também contribui para combater o
aumento do uso do automóvel, humanizar o espaço
urbano, estimular a economia e melhorar o ambiente.
A redução na emissão de gases, o baixo
consumo com combustível, a redução de acidentes,
que podem ser evitados com a reserva de espaços
para as bicicletas - ciclovias são algumas das razões
para que seja efetivada a criação do Plano Estadual
de Ciclovia e confirmado como fator relevante para a
qualidade da saúde pública.
Assim objetivando assegurar o direito dos
cidadãos a circular de bicicleta em condições de
segurança e a poder optar por este meio de transporte
como alternativa de mobilidade, bem como preservar
a importância das ciclovias no planejamento urbano
das cidades, é que se encontra a justificativa do
presente projeto, apresento este projeto de lei,
contando com o apoio e a aprovação dos meus pares.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Devolva-se ao autor.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
63/2017
Senhor Presidente:
A Comissão Especial, criada pela Resolução
nº 4.609/17, para debater sobre a Reforma da
Previdência Social, prevista na PEC 287/2016, no uso
de suas prerrogativas constitucionais e regimentais,
especialmente a prevista no inciso II, do artigo 34, da
Resolução n° 2.700/2009, combinado com o artigo
57, §2° da Constituição Estadual, requer a V. Exª que
encaminhe ao Sr. Secretário Chefe da Casa Civil, o
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
- Para o IPAJM – Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo:
1 – Informações, por ano, desde a
constituição
do
Fundo
Previdenciário, tendo por referencia a
data de 31 de dezembro de cada ano,
sobre saldo dos ativos garantidores
dos compromissos do plano de
benefícios, valor do superávit/déficit,
taxa de rentabilidade esperada e taxa
de rentabilidade obtida;
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2 – Projeção atuarial da expectativa
de aposentadoria por tempo de
contribuição, por ano, do contingente
de segurados vinculados do Fundo
Financeiro;
3 – Projeção atuarial da expectativa
de
declínio
das
despesas
previdenciárias com o Fundo
Financeiro;
4 – Que seja informado se o IPAJM
já
realizou
estudo
atuarial,
considerando taxa de juros inferior a
6%. Em caso afirmativo, encaminhar
cópias à esta Comissão. Em caso
negativo, justificar os motivos para a
não realização do estudo;
5 – Encaminhamento á esta
Comissão de cópia de Estudo
Atuarial de que trata o inciso II, do
artigo 50, da Lei Complementar n°
208/2004;
- Para a PREVES - Fundação de
Previdência Complementar do Estado
do Espirito Santo;
1 – Informar a esta Comissão o
numero de adesões ao plano de
previdência
complementar
de
segurados e nomeados antes da
instalação da PREVES;
2 – Informar a esta Comissão a
quantidade de participantes do Plano
de Previdência “PREVES SE”;
3 – Informar a esta Comissão a
quantidade de participantes do Plano
de Previdência “PREVES CDT”;
4 – Informar a esta comissão se há
estudos demonstrando o contingente
de possíveis participantes que não
aderiram ao “PREVES SE”. Caso
afirmativo, encaminhar cópias. Em
sendo negativo, justificar a não
realização do estudo.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
Atenciosamente,
DA VITÓRIA
Deputado Estadual
Presidente da Comissão
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
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SANTOS - PMDB) – Oficie-se. Solicito que seja
oficiado ainda hoje o Requerimento de Informação
n.º 063/2017.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão Justiça
sobre o Projeto de Lei n.º 165/2017, de nossa autoria,
que trata do Plano Estadual de Ciclovias, tendo em
vista a importância do tema.
O ciclismo está em evolução, muitos
capixabas estão praticando. E é inadmissível a
construção de uma via nova no nosso estado, e o
Governo do Estado constrói, sem a presença de uma
ciclovia. Esse plano não obriga o Estado a construir,
mas trata da elaboração de um plano que quer
regulamentar, quer debater esse assunto. Volto a
dizer: é inadmissível uma nova rodovia sem uma
ciclovia; é inadmissível que, nem que seja em uma
década ou meia década, o Estado não elabore uma
estratégia de fazer a interligação das vias que já
existem com as vias que irão ser construídas, que
estão planejadas, interagindo nas nossas ciclovias.
Não entendo esse despacho. São muitos
despachos de inconstitucionalidade. É muito difícil
legislar no parlamento estadual. Recorro à Comissão
de Justiça e faço um apelo à sensibilidade dos seus
membros em relação à matéria apresentada.

1 – Relação detalhada com os
valores, datas e dotações, do
investimento do Governo do
Estado para sinalização viária nos
exercícios de 2015,2016 e 2017.
2 – Valores repassados nos
exercícios acima mencionados aos
Municípios, com o objetivo de
sinalização viária vertical e
horizontal.
3 – Há Municípios em que a
execução
dos
serviços
de
sinalização foi executada pelo
Estado? Se positivo, indique quais
são e os valores investidos.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual – PSB
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Oficie-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

(Registra
presença
o
Deputado Gilsinho Lopes)

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Respondendo para que V.

Ex.ª possa entender o alcance do despacho, ele
não trata do mérito da matéria, até porque o
mérito V. Ex.ª discorreu muito bem. A Mesa
também faz um controle de constitucionalidade.
Defiro. À Comissão de Justiça.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
64/2017
Senhor Presidente:

O Deputado abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas constitucionais e regimentais,
especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da
Constituição Estadual, requer a V. Exª que
encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de
Transportes e Obras Públicas, o seguinte pedido
de informação:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
65/2017
Senhor Presidente:
EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual
do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e
em conformidades com o Artigo 57 da Constituição
Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o artº
35 do Regimento Interno, vem REQUERER que
seja encaminhado ao GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa de seu EXMO
Sr. SECRETARIA DE ESTADO DA CASA
CIVIL, o seguinte pedido de informação referente a
CESAN:
- Queira informar os períodos em que o
Sr. Paulo Rui Carnelli exerceu
cargos/funções na CESAN especificando
os
cargos
e
os
respectivos
vencimentos/salários;
- Queira informar quais outros cargos
exercidos pelo Sr. Paulo Rui Carnelli no
Governo Estadual, especificando a
função, a remuneração e o período em
que ocupou cada um dos cargos;
- Queira informar outros cargos/funções
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exercidos pelo Sr. Paulo Rui Carnelli em
empresas
públicas
ou
privadas,
especificando
as
respectivas
remunerações, o tipo de contrato de
trabalho e o período trabalhado, nos
últimos dez anos.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
de registrar hoje com satisfação...
(Registra
presença
o
Deputado José Esmeraldo)

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Então, passou do horário de
encher linguiça. Deu dezesseis.

2017.
EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Oficie-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 50/2017
Senhor Presidente:
O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer à
Vossa Excelência o reagendamento da SESSÃO
SOLENE
EM
AGRADECIMENTO
À
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO
REFERENTE AOS 11,98% DEVIDOS AO
SERVIDORES DA ALES POR OCASIÃO DA
CORREÇÃO SALARIAL DO PLANO REAL
para o dia 01 de agosto de 2017, às 18h, no Plenário
Dyrceu Cardoso. Na oportunidade, informamos que
durante a referida Sessão Solene serão homenageados
todos que de forma direta e ou indireta contribuíram
para a ratificação desse direito legal dos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) –
Não posso falar?
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Pode.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) –
Obrigado.
Esperei todos falarem para depois falar.
Agradeço a V. Ex.ª a paciência.
Quero registrar que hoje é Dia do Taquígrafo.
E os taquígrafos são na verdade, sem desmerecer os
demais profissionais da nossa Casa de Leis, os que
registram a história da nossa Casa, assim como das
casas legislativas.
E não poderia deixar de lembrar que hoje
também tem uma sessão solene em Vila Velha em
homenagem ao Dia do Taquígrafo. Eu, quando
presidente da Câmara em 89, criei o serviço de
taquigrafia da Câmara de Vila Velha. Então, quero
registrar e com satisfação dizer que vocês são
orgulho e registram a história da nossa Casa.
Muito obrigado.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Quero encaminhar,
na ausência do líder, como vice-líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Ainda não coloquei em...
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Já estou me adiantando.

2017.
THEODORICO FERRAÇO
Deputado Estadual – Democratas
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão o Requerimento
n.º 050/2017. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) –
Senhor Presidente, estou aqui pacientemente
esperando todo mundo falar, porque estamos agora
no horário de encher linguiça, porque ainda falta um
deputado para dar quorum para votar.
Não poderia deixar – agora deu dezesseis –

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – V. Ex.ª sempre precavido.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! Tão logo encerremos o
Expediente, gostaria de solicitar respeitosamente um
minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Carlos
Maciel de Brito, senhor Brito, da comunidade de São
Torquato. Figura muito respeitada, muito querida,
com uma folha de serviço prestada àquela
comunidade, ao município de Vila Velha. Ele faleceu
ontem e era amigo fiel do avô da minha esposa, o
falecido seu Arito. Inclusive, estamos apresentando
aqui um voto de pesar. Então, tão logo gostaria que
V. Ex.ª...
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Será registrado, prestaremos a
homenagem.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de fazer
minhas as palavras do Senhor Deputado Bruno
Lamas, porque o senhor Carlos Maciel de Brito é
um dos moradores mais antigos de São Torquato.
Foi contador de meu pai...
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – As manifestações se unem
neste momento.
Continua em discussão o Requerimento n.º
50/2017. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Euclério Sampaio para discuti-lo.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, votarei favorável, mas quero voltar ao
assunto que iniciei. É uma vergonha para este
estado não ter dinheiro para colocar combustível em
uma viatura, não ter dinheiro para pagar os policiais,
os professores e os profissionais de saúde. Um
estado em que as pessoas morrem nos corredores.
Quero citar, Senhor Presidente, as
denúncias de morte no Himaba, Senhor Deputado
Doutor Hércules, V. Ex.ª que é da Comissão de
Saúde. Este ano já houve seis mortes por bactéria no
hospital do Himaba, em Vila Velha, e ninguém
toma providência. Mas esse atleta que ganhou uma
bagatela de cento e sessenta mil como zagueiro do
Palmeiras, tem direito à Bolsa Atleta. Isso é uma
vergonha neste estado, Senhor Deputado Doutor
Hércules. As pessoas morrendo nos hospitais
públicos e o Estado fazendo farra com o dinheiro,
Senhor Deputado Sergio Majeski. Isso não pode
ocorrer. Isso o povo tem que saber. Para onde está
indo o dinheiro? O dinheiro está indo para o ralo. É
isenção, é benefícios para empresa, para grandes
empresários e o povo não tem benefício, não tem
saúde, não tem segurança. Esta Casa tem que tomar
uma posição, mas não é posição de ficar calada não.
É posição de ir ao encontro e a favor dos interesses
da população do nosso estado.
Obrigado, Senhor Presidente.
(Registram presença os Senhores
Deputados Enivaldo dos Anjos e
Amaro Neto)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Continua em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
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permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 498/2017
Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que os Vereadores
Dejanir José Dias, Evaristo Miguel, José Maria
Soares, Luciano Pereira dos Santos e Ronaldo
Mendes Barreiros, do Município de Nova Venécia,
encaminharam ofício solicitando providências a este
Deputado, junto ao Governo do Estado;
CONSIDERANDO que no dia 13 de junho
de 2013, foi autuado o Processo sob o n° 62769200
na Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo,
com o objetivo de ampliar e construir 10 (dez) leitos
de UTI, 01 (um) centro cirúrgico e 01 (um) CME –
Centro de Materiais Esterilizados na Unidade
Urgência/Emergência no Hospital São Marcos, do
Município de Nova Venécia;
CONSIDERANDO que a ausência desses
equipamentos na UTI inviabiliza determinados
procedimentos que demandam acompanhamentos
intensos e cuidados adequados;
CONSIDERANDO ainda que, pela falta de
UTI no Município, ocasiona o deslocamento dos
pacientes para outras unidades hospitalares, como o
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, que
apresenta superlotação;
O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO
DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as
formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso
VIII e artigo 174 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo
solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um
apelo no sentido de PROVIDENCIAR A
AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA UTI DO
HOSPITAL SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO
DE NOVA VENÉCIA/ES.
Por tudo o que foi exposto e considerando a
relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares
a aprovação deste pleito.
Palácio Domingos Martins, 25 de abril de
2017.
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ENIVALDO DOS ANJOS
Deputado Estadual - PSD
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
498/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
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Por tudo o que foi exposto e considerando a
relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares
a aprovação deste pleito.
Palácio Domingos Martins, 25 de abril de
2017.
ENIVALDO DOS ANJOS
Deputado Estadual – PSD
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
499/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.

INDICAÇÃO N.º 499/2017
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que o Vereador Adeilson
Horti Super, do Município de Vila Velha,
encaminhou ofício solicitando providências a este
Deputado, junto ao Governo do Estado;
CONSIDERANDO que o Município de Vila
Velha vem enfrentando dificuldades para atender,
adequadamente, toda a demanda da saúde pública
municipal;
CONSIDERANDO que essa indicação se faz
necessária uma vez que, se atendida, propiciará
melhor qualidade no atendimento da saúde
municipal;
CONSIDERANDO o aumento significativo
nas demandas de média e alta complexidade e que o
Município de Vila Velha não fornece este
atendimento e que, por essa razão, os pacientes são
removidos para a Capital do Estado;
O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO
DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as
formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso
VIII e artigo 174 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo
solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um
apelo no sentido de PROVIDENCIAR A
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
Ressalta-se que, se atendida esta solicitação,
os munícipes sentir-se-ão agradecidos e saberão
reconhecer o gesto do Executivo Estadual nessa
questão.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
INDICAÇÃO N.º 500/2017
Senhor Presidente:
A Deputada infra-assinada, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO:
Seja incluída na atualização de
divisão administrativa do Estado do
Espírito Santo a Comunidade de
Oriente pertencente ao Município de
Alegre, para que, geograficamente a
mesma passe a pertencer ao
Município de Jerônimo Monteiro.
A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Espírito Santo que envie para apreciação desta Casa
de Leis, Projeto de Lei que altere a Lei nº
10.640/2017 que estabelece a divisão administrativa
do Estado do Espírito Santo, a denominação dos
municípios, suas divisas e confrontações, visando
demarcar o Município de Jerônimo Monteiro
para que nele seja incluída a Comunidade de
Oriente.
A Comunidade de Oriente, Geograficamente,
pertence ao distrito de Rive, em Alegre, mas na
prática, a Comunidade, depende dos serviços do
município de Jerônimo Monteiro que fica muito mais
próximo, há apenas 10 quilômetros de distância da
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Comunidade.
Devido à proximidade da localidade com a
sede de Jerônimo Monteiro, os mais de 500
habitantes que residem na comunidade de Oriente são
assistidos pelo município de Jerônimo Monteiro no
que se refere a atos administrativos, a saúde, ao
comércio, a assistência social, limpeza urbana, ao
transporte escolar, e politicas públicas em geral, e até
na manutenção das estradas, entretanto, quando a
necessidade envolve um cartório, ou uma demanda
judicial, precisam percorrer 30 quilômetros até
chegar a Alegre.
O envolvimento da Comunidade de oriente
com o Município de Jerônimo Monteiro é tão
expressivo que os habitantes da Comunidade
participam de Pleito Eleitoral em Jerônimo Monteiro,
e não em Alegre, a quem pertencem geograficamente.
A Comunidade já foi contemplada com o
projeto Caminhos do Campo que facilitou o acesso a
Jerônimo Monteiro e Cachoeiro do Itapemirim,
passando pela Comunidade de Burarama, por onde
escoa a produção de café e leiteira desenvolvida pela
Comunidade.
Não obstante as razões elencadas, a
Comunidade em geral deseja há anos essa alteração,
pois participa ativamente das atividades e serviços do
Município de Jerônimo Monteiro, com representação
inclusive, no Conselho Municipal de Saúde da
cidade, onde possui 3 membros cidadãos da
Comunidade de Oriente.
Oportuno ainda, fazer constar que, em ofícios
anteriores onde o assunto foi apresentado,
observamos não haver resistência do Município de
Alegre na concretização desejada pela Comunidade
de Oriente.
Na certeza da importância do pedido que
garante a realização do desejo da Comunidade de
Oriente que pretende pertencer geograficamente
ao município de Jerônimo Monteiro, solicitamos
a Vossa Excelência que determine ao IDAF Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo, órgão responsável por limites de
municípios no estado, que realize o estudo técnico
necessário mostrando a viabilidade da alteração
aqui indicada.
Certa do apoio do Governador à população
da área rural de nosso estado e do trabalho que vem
desenvolvendo em favor de todo o Espírito Santo é
que nos empenhamos, agradecendo antecipadamente
o atendimento da solicitação que fazemos a pedido
do Vereador do Município de Jerônimo Monteiro,
Mitter Mayer Volpasso Borges, sensível a
necessidade e ao desejo dos moradores da
Comunidade de Oriente.
Na oportunidade, renovamos nossa estima,
consideração e respeito, desejando sucesso na
administração.
Vitória, 27 de abril de 2017.
JANETE DE SÁ
Deputada Estadual – Líder do PMN

Diário do Poder Legislativo - 77
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
500/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 501/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de
asfalto de diversas ruas do bairro
Nossa
Senhora
Aparecida,
localizado no município
de
Colatina/ES.

Esta indicação tem por escopo contribuir
para melhoria da qualidade de vida dos habitantes
do bairro Nossa Senhora Aparecida, município de
Colatina/ES, tendo em vista que as ruas estão em
péssimas condições em estado de conservação,
contendo buracos, dificultando assim o transito de
veículos bem como de transeuntes.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao
Executivo desse Estado agradeço a atenção ora
dispensada a esta indicação, ao passo que aproveito
para renovar meus protestos de estima e
consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Erick Musso)
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
501/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 502/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de Recursos para
reforma do Ginásio de Esportes
“José Nilzo de Vargas Lima,
localizado no município de Santa
Teresa/ES.
Esta indicação tem por escopo contribuir para
o fomento da pratica de atividade física, bem como a
melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, de
modo que com a reforma, poderá oferecer local
adequado para a prática de esportes com a
consequente retirada de jovens das ruas, dificultando
assim a vulnerabilidade social.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
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Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 503/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de Recursos para
reforma do Ginásio de Esportes da
sede do município de Vila
Pavão/ES.
Esta indicação tem por escopo contribuir para
o fomento da pratica de atividade física, bem como a
melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, de
modo que com a reforma, poderá oferecer local
adequado para a prática de esportes com a
consequente retirada de jovens das ruas, dificultando
assim a vulnerabilidade social.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT

Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
502/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.

(Registra
presença
o
Deputado Rodrigo Coelho)

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º
503/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
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permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.
Solicito ao Senhor 1.º Secretário que faça à
leitura das indicações por autor.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 504/2017
Senhor Presidente:
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O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de Recursos para
reforma e ampliação da Unidade
Básica de Saúde do município de
Vila Pavão/ES, bem como a
destinação de recursos para o
aparelhamento da mesma.

O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:

Esta indicação tem por escopo contribuir para
a melhoria da qualidade de vida e saúde dos
munícipes de Vila Pavão/ES, posto que o município
não dispõe de hospital, tampouco um pronto
atendimento 24 horas, o que leva por ocorrer
inúmeros transtornos, visto que os atendimentos de
urgência e emergência são realizados em hospitais de
municípios circunvizinhos.

Destinação de Recursos para
aquisição de um automóvel de
transporte para a Associação
Pestalozzi do município de Vila
Pavão/ES.

Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.

Esta indicação tem por escopo contribuir para
a melhoria da qualidade de vida de crianças e
adolescentes especiais, de modo que estas não podem
estar trafegando a pé e sem os devidos cuidados
necessários ate à instituição. É sabido que a
Associação
Pestalozzi
do
município
vem
desenvolvendo um belo trabalho de acolhimento,
educativo e integrador com seus alunos, ajudando
significativamente
no
desenvolvimento
das
faculdades intelectuais e motoras, inserindo-as no
contexto social de extrema importância.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 505/2017
Senhor Presidente:

Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 506/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de Recursos para
reforma e ampliação da Escola
Municipal de Ensino Fundamental
“Professora Esther da Costa
Santos”, do município de Vila
Pavão/ES.
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Esta indicação tem por escopo contribuir para
a melhoria da qualidade de ensino dos alunos do
município de Vila Pavão/ES. Destaca-se que a atual
situação da escola é extremamente delicada em
péssimo estado de conservação, o que acaba por
prejudicar o desempenho de alunos e professores.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 507/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
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GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 508/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de Recursos para
aquisição
de
uma
Cãmara
Resfriadora em forma de bancada
para o município de Alto Rio
Novo/ES.
Esta indicação tem por escopo contribuir para
melhoria da exposição de frutas e verduras no
Mercado Municipal de Alto Rio Novo/ES, tendo em
vista que hoje, frutas e verduras ficam expostas em
caixotes de madeiras, o que acaba por ocasionar o
perecimento precoce dos alimentos.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.

Destinação de Recursos para
aquisição de um caminhão prancha
para a secretaria de agricultura do
município de Irupi/ES.

Esta indicação tem por escopo contribuir
para a melhoria do escoamento da produção
agrícola do município de Irupi/ES, de modo que
este caminhão possibilitará o transporte da
carregadeira/ escavadeira hidráulica do município,
posto que o transporte do equipamento gera um
alto custo com aluguel em que nem o município
nem os agricultores possuem condições de arcar.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao
Executivo desse Estado agradeço a atenção ora
dispensada a esta indicação, ao passo que aproveito
para renovar meus protestos de estima e
consideração.

DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 509/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Destinação de Recursos para
aquisição de um equipamento
Trilhadeira de Cereais para a
secretaria de agricultura do
município de Vila Pavão/ES.

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
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GABINETE DO DEPUTADO

Esta indicação tem por escopo contribuir para
o fomento agricultura no município de Vila
Pavão/ES, considerando que o município possui
grande potencial agropecuário com base na
agricultura familiar.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 510/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Viabilizar, através da SEAG Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura e Pesca a doação de
mudas de Coco Anão, Laranja,
Mexerica Pocã e Jaboticaba para o
plantio no município de Jerônimo
Monteiro/ES.

Esta indicação tem por escopo contribuir
para a integração social, de modo que serão
distribuídas as doações à população e o plantio
destas mudas terá destino certo no município de
Jerônimo Monteiro/ES.
Certo da sensibilidade e da atuação séria
e responsável de Vossa Excelência frente ao
Executivo desse Estado agradeço a atenção ora
dispensada a esta indicação, ao passo que
aproveito para renovar meus protestos de estima
e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

INDICAÇÃO N.º 511/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
Destinação de Recursos para
aquisição de um ônibus para
transporte de alunos no município
de Alto Rio Novo/ES.
Esta indicação tem por escopo contribuir para
solucionar de forma definitiva a situação do
transporte de alunos no município de Alto Rio
Novo/ES. O município conta com a Associação dos
Acadêmicos de Alto Rio Novo – AAARN, que
possui finalidade única de atender alunos que
frequentam o ensino superior no que tange ao
transporte até as instituições de ensino superior em
outras cidades. Importante destacar que o município
não conta com suporte financeiro para realizar o
transporte destes acadêmicos, sendo então
extremamente necessária a intervenção do Estado
para então solucionar o problema do transporte destes
alunos.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 512/2017
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor

82 - Diário do Poder Legislativo
Governador do Estado do Espírito
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
Santo

a

Destinação
de Recursos
do
Programa Caminhos do Campo
para a recuperação e extensão de
cinco quilômetros do asfalto até a
comunidade
de
Aparecidinha
usque Cabeceira de Rio Bonito,
localizada no município de Santa
Teresa/ES.
A solicitação se faz necessária eis que facilita
o escoamento da produção agrícola, o que contribui
para o fortalecimento da agricultura, principalmente a
familiar no município.
O trecho compreende 5 quilômetros de
estrada na zona interiorana de Santa Teresa/ES, onde
esta é composta por familiares que comercializam
hortifrutigranjeiros para a subsistência. Percebe-se
ainda, a existência de pequenas fábricas de caixas de
tomates e escoamento de madeiras tipo eucalipto,
além é claro de ser região com alto potencial
turístico.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - Líder do PDT
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Em discussão as Indicações
n.os 504/2017, 505/2017, 506/2017, 507/2017,
508/2017,
509/2017,
510/2017,
511/2017,
512/2017. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que as aprovam,
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovadas.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (JAMIR
MALINI - PP) – Senhor Presidente, informo a V.
Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido.
* EXPEDIENTE PUBLICADO
CONFORME
ARQUIVOS
ENVIADOS
PELOS
RESPECTIVOS SETORES DE
ORIGEM VIA REDE.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS - PMDB) – Não havendo mais
Expediente a ser lido, passa-se à fase das

Comunicações.
Solicito ao Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos que assuma a presidência, já que sou o
primeiro orador na fase das Comunicações.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Marcelo Santos.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) Senhor Presidente no exercício da função, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos; Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados; está presente no plenário o
nosso Presidente Erick Musso. Cumprimento os
colegas Deputados nesta manhã de quarta-feira.
Cumprimento a Taquigrafia, que hoje
comemora seu dia. Cumprimento não só as
taquígrafas, as do sexo feminino, mas todos os
taquígrafos do nosso Estado, não só deste Poder,
mas de tantos outros Poderes do Estado do Espírito
Santo e por que não do Brasil.
Presto minha homenagem e reconhecimento
ao trabalho de vocês. Como é importante! Trata
especificamente de tudo aquilo que manifestamos em
plenário com a pureza do que foi manifestado e,
posteriormente, publicado no Diário Oficial.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
mais uma vez, quero fazer um registro importante das
atividades da nossa Comissão de Infraestrutura. A
Comissão de Infraestrutura é um colegiado
importante, seus membros têm se dedicado para
discutir e promover o desenvolvimento econômico,
naturalmente seguido do social, nas matérias
alcançadas por esta comissão.
Quero prestar, na verdade, contas do trabalho
que estamos desenvolvendo na Comissão de
Infraestrutura. Tivemos aqui a presença do diretor
presidente da Rodosol, que nos prestou
esclarecimentos; fizemos visita a um trecho da
Rodovia do Sol, no contorno de Guarapari, por conta
de imperfeições no piso; fizemos intervenções na Eco
101; também estivemos, in loco, na região de Iconha;
fizemos visita a obras importantes executadas pelo
Governo do Estado, e faremos ainda outras, mas
destaco o contorno de Aruaba, cuja obra já está quase
sendo concluída. Obra importante que desafogará o
tráfego pesado que hoje passa por dentro da cidade de
Cariacica, principalmente pelas grandes regiões:
Cariacica Sede, Itacibá e Santana. O contorno de
Aruaba concluído desafogará esse trânsito, melhorará
a segurança no trânsito e a mobilidade urbana. Faltam
poucas coisas nessa obra para ser concluída, Senhor
Deputado Sandro Locutor, meramente a questão
burocrática. E nós, na Comissão de Infraestrutura, a
estamos fiscalizando. De fato, é uma obra de
qualidade.
Também visitamos a Rodovia Leste-Oeste,
Rodovia Aloízio Santos, outra obra importante que
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começou há muitos anos, foi paralisada por conta,
inicialmente, das desapropriações, em especial na
região de Cordovil, depois tivemos outra paralisação
por conta da identificação de solo mole, pois é uma
área de alagado, e por conta também de uma
elevatória que tinha no meio do trajeto da Rodovia
Leste-Oeste. A obra foi reiniciada, foram sanados
esses problemas e, agora, sua conclusão está prevista,
segundo informações do próprio DER, do Enio
Bergoli, que será convidado a estar presente na
Comissão de Infraestrutura, para ser entregue no final
do ano de 2017, seguindo o cronograma original.
Temos também a Rodovia José Sette,
inclusive, hoje, ela foi alvo de uma matéria no Bom
Dia ES. Essa é uma obra complexa porque corta uma
região de comércio pujante, o da região da Grande
Itacibá, e, naturalmente, por cortar, Senhor Deputado
Jamir Malini, uma área que tem movimentação muito
grande, causa impacto naturalmente seguido de
transtorno. Obra sem transtorno não existe, a não ser
que seja numa selva ou onde não exista habitação. No
caso específico, a Rodovia José Sette está dentro de
um centro urbano de uma das potencialidades que
existe do comércio pujante na região da Grande
Itacibá. A conclusão dessa obra é para o ano 2018, aí,
sim, concluída a obra, a Grande Itacibá verá sua
importância para não só Cariacica, mas, em especial,
para aquela grande região.
Também temos a segunda etapa da Avenida
Alice Coutinho, que faz ligação, agora, à Rodovia
Leste-Oeste. Outra obra importante do corredor
Sudoeste, com valor muito grande sendo investido,
ultrapassa a casa dos trinta milhões de reais, canaliza
parte do valão, ou seja, do córrego Maria Preta e faz a
interligação entre as Avenidas Alice Coutinho e
Aloísio Santo.
Estou prestando conta de algumas obras e
faremos visitas a tantas outras. Este é o trabalho da
Comissão de Infraestrutura, que tenho a oportunidade
de presidir e de ter comigo meus colegas, deputados,
que compõem a comissão e têm ajudado a
desenvolver
um
trabalho,
fiscalizando,
principalmente o que é aplicado com o seu recurso,
que é o recurso público.
Muito obrigado!
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Pastor Marcos Mansur)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Marcos Bruno que, em substituição, fez a troca de
sua fala com o Senhor Deputado Esmael de Almeida.
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (PMDB)
– Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, aqueles que nos assistem das galerias,
venho a esta tribuna neste dia, nesta manhã, falar de
um assunto: a família. Sempre a tenho colocado,
desde o início da minha vida como político, há treze
anos, quando fui vereador em Vitória por dois
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mandatos, e estamos aqui também no segundo
mandato.
Neste mês de maio comemora-se, no estado
do Espírito Santo, o Mês da Família. O Projeto de Lei
n.º 9.963, de minha autoria, tem o objetivo principal
de valorizar e defender os valores e princípios da
família. Temos trabalhado esse projeto no mês de
maio, levando essa mensagem e encaminhando-a às
escolas e às igrejas, de modo geral, para que
divulguem e trabalhem esse assunto. É uma
oportunidade de valorizar a família e o casamento,
que andam tão banalizados, os princípios e os valores
da família. Esse é o objetivo deste Mês da Família no
mês de maio.
Apresentamos, em cima disso, vários projetos
com tema apresentado não só na Câmara Municipal
de Vitória, mas aqui também, na Assembleia. Temos
várias indicações de projetos referentes à família.
Criamos a Frente Parlamentar da Família em Defesa
da Família. Estamos trabalhando para revitalizar e
voltar com a Frente Parlamentar em Defesa da
Família porque é muito importante. Espero contar
com a colaboração de alguns colegas para que
tenhamos essa frente para valorizar a família e
defender seus valores e princípios.
Estamos trabalhando também para criar o
Conselho Estadual da Família. Já conversamos com o
Governo do Estado, estamos trabalhando nessa
direção, para que o Espírito Santo tenha o Conselho
Estadual da Família. Esse conselho terá vários
representantes e pessoas que trabalham com esse
assunto.
Também estamos encaminhando indicação
para o Espírito Santo Sem Divórcio porque o número
cada vez está mais assustador. Precisamos trabalhar
também esse assunto. Dia dos Pais e Dia das Mães,
estamos trabalhando também com esse assunto em
vários municípios e no estado, para oficializar esses
dias porque não são oficializados, com isso vários
segmentos da sociedade, às vezes, estão querendo
tirar esse dia do calendário. Todos sabem que no mês
de maio tem o Dia das Mães e em agosto o Dia dos
Pais. Aqui próximo mesmo, uma escola recentemente
tentou tirar e não fazer a festinha do Dia dos Pais e
do Dia das Mães. Quando estivemos lá, conversamos
com pais e mães, e voltou a ser comemorado nessa
escola onde um de meus netos estuda.
Realizaremos também uma grande sessão
solene neste plenário no dia 15 de maio, Dia Mundial
da Família, Dia Internacional da Família. Neste
plenário terá representantes, casais e pessoas de todo
o Espírito Santo que lutam e trabalham em favor da
família, valorizando e defendendo a família.
Meus colegas deputados, queria que vocês
nos ajudassem nessa caminhada, nessa luta, porque
no mês de maio, no Espírito Santo, comemoramos o
Mês da Família.
Lerei um texto que achei muito interessante:
A família é a base de tudo. A família é uma
instituição que deve ser fortalecida. Família
desestruturada significa problemas para a sociedade.
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Infelizmente, vemos uma total inversão de
valores. Isso, sem dúvida, contribui para prejudicar o
desenvolvimento das crianças, dos jovens e dos
adolescentes, que precisam de exemplo paterno e
materno da base familiar, que favorece um
crescimento sadio e os leva a se tornarem cidadãos de
bem.
Repetindo, Senhor Presidente, a família é a
base de tudo. É uma instituição que deve ser
fortalecida.
Família
desestruturada
significa
problemas para a sociedade.
Muito obrigado. E vamos, todos juntos, neste
mês de maio, trabalhar e valorizar esta instituição
divina que é a família. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
(Registra presença a
Deputada Luzia Toledo)

Senhora

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Nunes. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Padre Honório.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados - a Senhora Deputada Janete de Sá está
chegando -, servidores da Casa e aqueles que nos
acompanham, bom dia a todos.
Parabenizo o Senhor Deputado Esmael de
Almeida pelo pronunciamento, defendendo a família.
Realmente, essa instituição deve ser respeitada e
valorizada não apenas em alguns momentos, mas
neste mês, especialmente, por um projeto de autoria
do Deputado que instituiu esse mês para que
possamos valorizar essa entidade tão importante.
Parabéns, Senhor Deputado Esmael de Almeida.
Realizaremos em Nova Venécia, amanhã, um
grande evento que dá a oportunidade aos moradores
daquele município de pensarem em uma economia
diferente, em uma economia que possa valorizar a
vida. Muitas vezes, pelo lucro, esquecemos tudo e
fazemos qualquer negócio. Às vezes, esse lucro
destrói nossa vida, a vida da nossa família, a vida das
pessoas, do planeta.
Amanhã, teremos um grande evento em Nova
Venécia que será um Fórum da Economia Solidária.
Discutiremos
com
todas
as
associações,
principalmente as associações urbanas, com as
entidades
de
empreendedores
coletivos.
Aprofundaremos a necessidade de trabalhar projetos
que tenham sustentabilidade, respeito ao meio
ambiente e à vida das pessoas. Que valorize,
principalmente, essas iniciativas que vivem na
informalidade ou, às vezes, não têm a mesma
visibilidade que têm os grandes negócios deste país,
deste estado.
Então, estaremos nesse Fórum da Economia
Solidária discutindo sobre o Banco da Economia
Solidária. Esse fórum tem como função principal

discutir já a inauguração desse Banco da Economia
Solidária, que é fruto de uma emenda parlamentar
colocada por nós, dois anos atrás, e que está sendo
trabalhada naquele município.
Amanhã, discutiremos como vamos batizar o
nome do banco, qual o nome que aquelas entidades
escolherão. Também escolheremos a moeda que
queremos trabalhar naquele banco; e escolheremos
também a sede que funcionará esse banco. Mais uma
vez, digo que tem a grande função de oportunizar
para o povo da feira, ao pessoal que está formando a
peixaria, ao artesão ou artesã, aos camelôs que
trabalham na cidade, enfim, a todo esse povo que, às
vezes, não tem tanta oportunidade, que possam ter
essa oportunidade tão esperada.
Gostaria, mais uma vez, de convidar os
deputados e deputadas para esse forúm, os vereadores
do município de Nova Venécia e o prefeito de Nova
Venécia, juntamente com representantes de todas as
entidades, para que possamos valorizar esses
trabalhadores e trabalhadoras, esses artistas que
fazem uma diferença enorme no município e que,
muitas vezes, vivem no anonimato. A gestão do
banco é da Agronova, essa entidade tão importante
para aquele município.
Muito obrigado. Espero que aqueles que
tiverem oportunidade, que participem conosco,
amanhã, em Nova Venécia, ao lado da Igreja
Ascensão, na Cidade Alta.
(Registram presença os Senhores
Deputados Almir Vieira, Freitas e
Janete de Sá)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Pastor Marcos Mansur.
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR (PSDB) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, quero cumprimentar também os
nossos colaboradores, a imprensa presente, os nossos
telespectadores da TV Ales, os internautas e os
nossos amigos e amigas da galeria que estão
prestigiando nossos trabalhos.
Quero fazer aqui uma fala de repercussão do
que aconteceu, ontem, em Brasília, mais
especificamente no Supremo Tribunal Federal, por
ocasião da votação pelo placar de três a dois daquela
turma do STF, que votaram pela soltura do exministro da Casa Civil José Dirceu.
Gostaria de fazer uma reflexão e citar os três
ministros que votaram a favor para que ele fosse
solto: Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes. Votaram contra: Edson Fachin e o grande
decano da Casa e, na minha opinião, o maior jurista
hoje em ação no Brasil, o doutor Celso de Mello.
Quero lamentar essa atitude daquela turma do
Supremo porque estamos vivendo um momento no
Brasil em que o País está sendo passado a limpo, em
que estamos em plena pujança de uma operação

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
chamada Lava-Jato, que está passando esta Nação a
limpo, mexendo com poderosos e com muito
dinheiro envolvido. Estamos vendo isso, que tem
muito dinheiro envolvido. O que me preocupa não é
apenas o julgamento do mérito, se o José Dirceu deve
ou não deve - porque me parece que ele deve -, o que
me preocupa é a desunião que existe dentro do Poder
Judiciário.
Aqui eu queria falar, nesta minha humilde
reflexão, que, lamentavelmente, estamos vendo,
estamos sendo vítimas de um poder dividido e de um
poder dilacerado e isso traz insegurança para a nossa
nação brasileira.
Vi o discurso, por exemplo, do Gilmar
Mendes, ontem, batendo no peito como se fosse o
todo-poderoso, dizendo que supremo é supremo.
Acho que dentro das reformas, uma das principais
reformas que tem de ser feita é a reforma do
Judiciário, começando pelo Supremo. Então, isso
muito me preocupou, Senhor Deputado José
Esmeraldo. É por isso que estou aqui falando, hoje,
tecendo esses comentários em relação a essa questão.
E quero dizer que quantos outros José Dirceu estão
por aí e que não têm o dinheiro que ele tem? Quantos
outros?
Senhor Presidente, acho que tenho mais um
minuto, pelo meu relógio, ou seja, pelo meu relógio
aqui, acho que fui prejudicado em um minuto. Não
contaram lá e eu segurei aqui, estou contando. Por
favor, me dê mais um minuto para eu concluir o meu
pensamento.
Quantos outros José Dirceu devem para a
Justiça brasileira e que também - segundo os
argumentos de Gilmar Mendes, de Ricardo
Lewandowski e de Dias Toffoli, não têm o dinheiro,
os milhões que esse pessoal apanhou, roubou e está
guardado para poder liberar para esses processos
andarem - estão lá trancados?
O ex-goleiro Bruno, do Flamengo, um dia
desses saiu e voltou para a cadeia porque o
argumento foi esse do próprio Tribunal, do próprio
STF. Quantos Brunos estão aí também esperando
seus processos serem julgados e estão lá presos
preventivamente? Então, é o mesmo caso que se
aplica ao José Dirceu. Estamos trabalhando com uma
justiça que está com dois pesos e duas medidas.
Outra coisa: divergências e interpretações
graves. E aí o Gilmar Mendes vem dizer que o Moro
está brincando. O Gilmar Mendes disse ontem que os
promotores estão brincando na primeira instância.
Então, estão brincando com coisa séria e brincando
com o dinheiro público, que nós estamos pagando.
Fica aqui o meu protesto, a minha
preocupação até como cidadão. A insegurança que a
própria justiça está trazendo para nós. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO
– PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Theodorico Ferraço, em substituição à Senhora
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Deputada Raquel Lessa.
O SR. THEODORICO FERRAÇO –
(DEM) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, o balneário de Piúma sempre
foi um dos principais do Espírito Santo e
praticamente o seu povo vive do turismo. Quem
passa, hoje, por Piúma, assiste, estarrecido, à invasão
do mar, já com a retirada de vários quiosques e de
postes de luz, já está chegando ao meio-fio e uma
próxima ressaca poderá custar caro a uma das praias
mais bonitas e procuradas por veranistas do Espírito
Santo e de outros estados da Federação.
Na última terça-feira, nós e a Deputada
Federal Norma Ayub fizemos uma visita e, junto com
o Prefeito Professor Ricardo e seus assessores,
estudamos ali a situação no local que é a pior que
conheço, hoje, no Espírito Santo.
Na semana passada, a Deputada Federal
Norma já havia, inclusive em companhia deste
Deputado, visitado três ministros: o da Infraestrutura;
o das Cidades e o do Turismo, pedindo que olhem
para Piúma, que atendam a Piúma e visitem Piúma.
Ontem chegamos à conclusão, e o prefeito aceitou,
que ele deve baixar um decreto de estado de
emergência para despertar as autoridades do Estado e
do Governo Federal, uma vez que o povo de Piúma
não entende, não compreende como se pode deixar
um balneário tão abandonado, tão esquecido. Existe
um projeto feito pela Presidência da República e pelo
DER no sentido de ser feito o engordamento da praia,
que custaria, hoje, cerca de vinte milhões de reais.
Esse projeto já está até na Casa Civil do Governo
Federal. Então, é preciso a união de forças. Eu, por
exemplo, estou muito à vontade porque o meu
candidato a prefeito de lá foi o Samuel. Mas a
obrigação, os votos e o amor que temos ao povo de
Piúma indica que hoje temos que nos unir, unir todas
as forças. Chamo a atenção para o Governo do
Estado, chamo a atenção para o Governo Federal, que
devem se unir enquanto é tempo, porque se não
houver uma providência emergencial, a praia de
Piúma custará muito mais caro às autoridades.
O processo de engordamento feito, inclusive,
com o aval de um organismo da Presidência da
República, já está pronto há mais de quatro anos.
Agora, o que nós temos é vontade, ter vontade de
dizer que Piúma faz parte do mapa do progresso e
desenvolvimento turístico do Espírito Santo.
Continuar como está não é possível. Então, desperto,
chamo a atenção, conclamo as autoridades para que
tenham a responsabilidade de atender a esse decreto
de emergência que já está sendo providenciado pelo
prefeito, para que medidas urgentes urgentíssimas
sejam tomadas e que o Governo do Estado e o
Governo Federal, com o Governo Municipal possam
se unir para que não seja extinto do mapa como uma
das praias melhores que tem no Espírito Santo; que
Piúma seja respeitada e continue sendo admirada e os
governos se mantenham responsáveis em atender,
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neste momento, ao povo de Piúma.
Fica aqui o nosso registro, a nossa
conclamação para que haja essa união entre todas as
forças políticas e governamentais para salvar Piúma.
Caso contrário ela estará sendo condenada a
desaparecer do mapa turístico do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Rodrigo Coelho.
O SR. RODRIGO COELHO – (PDT) –
Senhor Presidente, eu cedi meu tempo ao Senhor
Deputado Doutor Hércules, que me solicitou.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
Já faço uma reclamação que estamos sem o
bóton do Maio Amarelo, esperando que o Senhor
Deputado Doutor Hércules coloque o bóton em todos
nós, deputados.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) –
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, como já falei mais cedo, hoje é o Dia do
Taquígrafo, e, sem desmerecer os demais servidores,
são os que registram a nossa história, os nossos
posicionamentos.
Quero agradecer ao Senhor Deputado
Rodrigo Coelho por ter nos cedido o seu tempo.
Ao mesmo tempo, Senhor Presidente,
gostaria que V. Ex.ª prestasse atenção um minuto.
Gostaria que o deputado que fosse ceder sua vez para
outro, estivesse presente e fizesse o que o Senhor
Deputado Rodrigo Coelho fez. O Senhor Deputado
Theodorico Ferraço é meu irmão, mas a Senhora
Deputada Raquel Lessa não está presente; outro meu
irmão é o Senhor Deputado Esmael de Almeida, mas
o Senhor Deputado Marcos Bruno não está presente.
Como eles podem ceder a vez para esses colegas? O
Senhor Deputado Marcos Bruno chegou agora e está
registrando sua presença.
Na verdade, temos que cumprir o Regimento.
O deputado só pode ceder a sua vez, se for ao
microfone. Deveria ser assim: ele vai ao microfone,
cede a vez, mas tem que estar presente, senão está
abstrato no nosso plenário.
Já falei sobre a taquigrafia, mas repetirei.
Naturalmente, é bom que alguns colegas se lembrem
de que taquigrafia é o ato de se escrever na
velocidade que se fala. Daí o apelo para todos
falarem mais devagar, para que a taquigrafia possa
registrar.
Hoje haverá uma sessão solene em Vila
Velha e não poderei estar presente, tenho outro
compromisso e mandarei um representante. Como
presidente da Câmara de Vila Velha em 1989, criei o
serviço de taquigrafia que não havia.
Hoje também é o Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa. A liberdade de imprensa tem
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transformado este país, porque não se varrem mais
para debaixo do tapete algumas coisas que ficavam
escondidas.
Aproveito a oportunidade para fazer o
registro do nosso Maio Amarelo, que trata do trânsito
seguro. Noventa por cento dos acidentes podem ser
evitados.
Peço ao funcionário Luciano que mostre, por
favor, os slides sobre a campanha Maio Amarelo,
O slide mostra o lançamento da campanha,
realizada na quinta-feira passada, no Palácio
Anchieta, com a presença dos Senhores Deputados
Bruno Lamas e Janete de Sá, que teve que sair mais
cedo. Falei em nome da Assembleia e registrei a luta
da Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor
Deputado Bruno Lamas com relação ao trânsito
seguro.
Este próximo slide mostra o lançamento da
campanha, ontem, em Vila Velha.
Agradeço ao Luciano pela apresentação
dessas fotos.
Como hoje é o dia da liberdade de imprensa,
peço ao meu amigo que dê um take neste livro, por
gentileza. Recomendo a leitura deste livro a todos,
especialmente aos políticos.
Hoje, às 5h30min da manhã, revendo meus
livros antigos e procurando alguma coisa para reler,
me deparei com este livro: Do Bestial ao Genial.
Nele, há frases antológicas, inteligentes, mas também
a burrice de alguns governantes, como Fernando
Henrique, W. Bush, Lula, Figueiredo, Sarney, enfim,
uma gama de políticos com suas frases que marcaram
a história. A editora é Ediouro.
É genial, Senhor Deputado Bruno Lamas, ler
este livro. Você rirá e verá os absurdos, tanta besteira
que muitos que comandaram o nosso país e o mundo
falaram. E muita gente ainda vota em algumas
pessoas que estão aqui.
Então, liberdade de imprensa. Parabéns à
imprensa, que está mudando com a Polícia Federal, o
Ministério Público, a Justiça, enfim, está mudando
naturalmente o nosso país. Muito obrigado.
(Registra
presença
o
Deputado Marcos Bruno)

Senhor

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sandro Locutor.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) –
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, Mesa Diretora, colegas deputados
estaduais presentes, assessores, lideranças que nos
acompanham pelas galerias da Assembleia
Legislativa, sejam todos muito bem-vindos.
Cumprimento você, amigo telespectador, que
nos acompanha pela TV Ales, pela TV Educativa e
pelas demais redes que nos levam aos mais
longínquos distritos do Espírito Santo.
Senhor Presidente, colegas deputados, minha
fala hoje é de insatisfação e de preocupação com o
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desrespeito da Cesan para com o cidadão do
município de Cariacica. Resido no bairro Castelo
Branco há vinte e sete anos. Nossa região tem uma
estação elevatória a ser concluída e mais uma estação
de tratamento no bairro Nelson Ramos, na região da
Grande Jardim Botânico, que ao longo desses anos a
Cesan vem cobrando do cidadão cariaciquense uma
taxa elevadíssima de esgoto para seu tratamento. O
senhor Pablo Andreão, acredito que não tenha nem
conhecimento disso, porque é um cara de acesso
difícil, faz média com quem é necessário para ele e
deixa a população em uma situação lamentável.
Passei agora, recentemente, por uma situação
constrangedora. No final do ano passado me reuni
com associações de moradores e ex-vereadores da
região, com o pessoal das chácaras em Alzira Ramos.
A Cesan, por meio do Pablo, dizia que não tinha
recursos para fazer a extensão de rede de água na
comunidade de Alzira Ramos. Propus, fiz uma
emenda parlamentar para que a Cesan assim o
fizesse. Mas, como tinha um pleito do outro deputado
– e aqui é o Senhor Deputado Marcelo Santos, e eu
não tenho problema algum em dizer isso -, eles não
aceitaram minha emenda e resolveram o problema
com recursos que, segundo o Pablo Andreão, não
tinha. Foram na minha comunidade, onde moro,
desrespeitaram uma emenda parlamentar minha e
atenderam o Senhor Deputado Marcelo Santos, o que
não é problema. O importante é que a comunidade
seja servida. Mas estou dizendo que o diretor da
Cesan atende a quem bem lhe interessa.
E a estação de tratamento de esgoto no bairro
Nelson Ramos, em Jardim Botânico, é uma vergonha.
É uma falta de respeito, pois o cidadão paga uma taxa
alta para a Cesan. Ainda não assinei a CPI da
Odebrecht ou da Cesan, porque este deputado,
quando coloca a assinatura, não retira não. E estou
refletindo muito, estou buscando as informações
precisas sobre isso, porque é um tema que tem de ser
mais bem avaliado.
Senhora Deputada Janete de Sá, V. Ex.ª
também tem um braço em Cariacica e quero que veja
este vídeo, que solicito ao técnico que coloque no
painel, para que a população veja como é tratado,
deputados, o esgoto em Nelson Ramos, em Jardim
Botânico.
(É exibido o vídeo)
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) –
Aquilo ali que vocês veem é o Rio Marinho. O esgoto
sendo jogado a céu aberto no Rio Marinho. Estamos
trabalhando para revitalizar o Rio Marinho. Ali é o
tratamento de esgoto da Cesan em Nelson Ramos, na
Grande Jardim Botânico. Está in natura sendo jogado
lá. Está lá, in natura. E o senhor Pablo não tem,
sequer – acredito – conhecimento. Porque tem uma
estação de tratamento, Senhor Deputado Gilsinho
Lopes, a ser edificada ali, que há anos está nesse
pleito e não sai do lugar, não tem recurso. Quando
provocamos, colocando emenda parlamentar para
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resolver, eles correm para resolver a quem lhes
interessa. E o que interessa é a população do Espírito
Santo e a população de Nelson Ramos, de Jardim
Botânico, de Cariacica, que paga uma taxa absurda
de tratamento de esgoto.
É esse o tratamento de esgoto que a Cesan
está realizando em Nelson Ramos, jogando o esgoto
in natura
dentro do braço do rio Marinho, que está quase
morrendo. Há um projeto de revitalização desse rio
empacado no Governo do Estado e também com
recurso do Governo Federal. Não sai do papel,
começam e não acabam.
A Cesan tem diversos recursos sendo
investidos em algumas coisas para beneficiar não sei
quem, porque para a sociedade de Cariacica e para os
moradores de Jardim Botânico não é.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! Lembro a V. Ex.ª que
aprovamos o requerimento de um minuto de silêncio
pelo falecimento do senhor Brito, de São Torquato.
Solicito prestarmos essa homenagem, tão logo seja
ouvida a Senhora Deputada Luzia Toledo.
Com a permissão de V. Ex.ª, aproveito a
oportunidade para registrar a presença dos alunos dos
cursos de Administração e de Contabilidade da
Faculdade Novo Milênio, de Vila Velha,
acompanhados da professora Juliana de Faria
Goronci. Tive a alegria de cumprimentá-los
acompanhado do Senhor Deputado Amaro Neto.
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO PMDB) – Sejam todos bem-vindos à Assembleia
Legislativa.

Solicito a todos que, de pé, façamos um
minuto de silêncio pelo falecimento de Carlos
Maciel de Brito, solicitação do Senhor Deputado
Bruno Lamas; e pelo falecimento de Antônio
Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes,
solicitação da Senhora Deputada Janete de Sá.
(Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto)
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) Senhor Presidente, pela ordem! Informo aos Senhores
Deputados, funcionários, técnicos e principalmente à
sociedade que acompanha os trabalhos desta Casa,
que a partir de ontem, terça-feira, esta Casa vivencia
a 22.ª Edição da Feira de Artesanato.
Nunca foi tão necessário o artesanato neste
país e neste estado. Essas mulheres talentosas que
expõem no pilotis, com certeza são chefes de famílias
com renda do trabalho feito pelas suas mãos, do
trabalho feito artesanalmente.
A nossa feira está maravilhosa. Então
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convido as Senhoras Deputadas e os Senhores
Deputados, os nossos jornalistas, o nosso
cinegrafista, enfim, esta Casa para participar desse
grande momento, não só pela beleza do artesanato
que está no pilotis, mas também pela parceria de cada
um de nós, não só para ver aquelas peças
maravilhosas, mas também para comprar e presentear
no Dia das Mães.
O Espírito Santo é o único estado do Brasil
que tem a Frente Parlamentar do Artesanato e, como
Presidente dessa Frente Parlamentar do Artesanato,
parabenizo as artesãs e os artesãos que expõem nesta
Casa.
Também parabenizo as nossas taquígrafas e
os nossos taquígrafos pelo Dia do Taquígrafo, e dizer
do respeito que tenho por este segmento. É um
segmento que dá fidelidade ao nosso mandato. O que
quisermos saber sobre o nosso mandato podemos nos
dirigir às notas taquigráficas e vermos o espelho do
trabalho que se exerce nesta Casa, cada um de nós.
Parabenizo todos os taquígrafos, não só os
que estão presentes agora, nesta sessão ordinária, mas
todo corpo de taquígrafos desta Casa, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, segmento que trabalha
com assiduidade e com sorriso nos lábios. Às vezes,
as nossas sessões vão até às 21h e eles estão com o
mesmo humor e exercem o trabalho com a mesma
competência e qualidade. Então, meus parabéns!
Este segmento foi criado em 1951, em São
Paulo, e promovido pelo Centro de Taquígrafos de
São Paulo a comemoração do Dia do Taquígrafo,
iniciativa do gaúcho Adoar Abech.
Mais uma vez, congratulamo-nos pelo Dia do
Taquígrafo. Concluo dizendo que todos os técnicos
desta Casa são muito respeitados por mim e pelos
demais Senhores Deputados, mas os taquígrafos, de
forma muito especial.
Muito obrigada, Senhor Presidente!
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! Hoje foi dito sobre o Maio
Amarelo. Estive presente no Palácio Anchieta no
lançamento dessa importante campanha de
conscientização. Queria usar este momento, tendo em
vista a relevância do tema, e pedir que os órgãos de
controle do Estado do Espírito Santo e o senhor
Eugênio Ricas pudessem colocar um olhar bem
crítico nas ações de leilão promovidas pelo Detran.
Tenho recebido críticas e denúncias.
Sabemos que os leiloes são importantes, que os pátios
estavam abarrocados e que o leilão é uma forma de
inovar. Mas tenho recebido denúncias. Não sei se
somente o nosso gabinete as está recebendo ou se
outro parlamentar também as recebeu. Que o senhor
Eugênio Ricas e os órgãos de transparência do estado
possam colocar um olhar mais crítico no sistema, nos
procedimentos de leilão de veículos promovidos pelo
Detran do Estado do Espírito Santo. Esse é nosso
alerta e nossa primeira observação enquanto fiscal da
lei, fiscal dos atos do Poder Executivo e enquanto
Deputado Estadual eleito pela população capixaba.
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Tenho dito, Senhor Presidente!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto de Lei
n.º 209/2016, de autoria da Senhora Deputada Raquel
Lessa, que institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre os Direitos e Deveres das
Gestantes no Estado. Publicado no DPL do dia
13/07/2016. Parecer n.º 50/2017, da Comissão de
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia
19/04/2017.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Votação da redação final do Projeto de Lei
n.º 311/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que
denomina Balneário Engenheiro Agrônomo Valter
Matielo a Barragem construída na divisa dos
Municípios de Pinheiros e Boa Esperança, localizada
no Rio Itauninhas. Publicado no DPL do dia
07/11/2016. Parecer n.º 49/2017, da Comissão de
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia
19/04/2017.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 296/2015, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 160/2015, que dá nova redação a
dispositivos da Lei n.º 9769/2011, regulamentando o
regime jurídico das terras devolutas, sua arrecadação
e legitimação pelo Estado. Publicado no DPL do dia
14/07/2015. Pareceres orais da Comissão de Justiça,
pela constitucionalidade; da Comissão de Defesa da
Cidadania e da Comissão de Infraestrutura, ambas
pela aprovação, com o acolhimento das emendas
apresentadas pelo Senhor Deputado Nunes na
Comissão de Defesa da Cidadania; da Comissão de
Agricultura, pela aprovação, com o acolhimento das
emendas n.os 03, 04, 05, de autoria do Senhor
Deputado Nunes, e da emenda n.º 08 da Senhora
Deputada Janete de Sá e da Comissão de
Cooperativismo, pela aprovação, com o acolhimentos
das emendas do Senhor Deputado Nunes, da Senhora
Deputada Janete de Sá e do Senhor Deputado Pastor
Marcos Mansur. Na Comissão de Finanças a matéria
foi baixada de pauta conforme solicitação do relator,
o Senhor Deputado Dary Pagung, nos termos dos
incisos IV e VI, do art. 143 do Regimento Interno.
Concedo a palavra à Comissão de Finanças,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
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O SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG – PRP) – Senhor Presidente, esse
projeto está tramitando nesta Casa desde julho de
2015, e no final de 2016 pedimos a baixada de pauta
e algumas informações ao Idaf. O Idaf já nos
encaminhou as informações e estamos analisando
também as emendas de diversos deputados anexadas
ao projeto. Continuarei com o prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO
– PMDB) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 307/2016, do Senhor Deputado
Doutor Rafael Favatto, que altera o art. 2.º da Lei n.º
3.106, de 1.º de dezembro de 1.977, alterado pela Lei
n.º 4.312, de 28 de dezembro de 1.989, que trata da
Ordem do Mérito Médico Capixaba Dr. Afonso
Schwab. Publicado no DPL do dia 27/10/2016.
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade. Na Comissão de Saúde, o
Senhor Deputado Doutor Hércules se prevaleceu do
prazo regimental para relatar a matéria na Sessão
Ordinária do dia 26/04/2017.
Concedo a palavra à Comissão de Saúde.
Convido o Senhor Deputado Doutor Rafael
Favatto para, na ausência do Senhor Deputado
Doutor Hércules, assumir a presidência da Comissão
de Saúde.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) – Senhor
Presidente, assumo a Comissão de Saúde.
O Senhor Deputado Doutor Hércules está lá
em cima, visitando o pessoal de Vila Velha. S. Ex.ª
continuará se prevalecendo do prazo regimental, visto
que é até o dia 08 de maio.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar n.º 12/2017, oriundo da
Mensagem n.º 01/2017, da Defensora Pública-Geral
do Estado, que dispõe sobre a criação de cargos de
apoio no âmbito da Defensoria Pública, para
organização e continuidade das atividades
administrativas. Publicado no DPL do dia
26/04/2017.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILDEVAN FERNANDES – PMDB) – Convoco
a Comissão de Justiça para analisarmos o Projeto de
Lei Complementar n.º 12/2017, avoco a matéria para
relatar e me prevaleço do prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – É regimental.
Discussão única, em regime de urgência, do
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Projeto de Lei n.º 299/2015, do Senhor Deputado
Marcos Bruno, que institui o Programa Estadual de
Doação de Livros – PEDLivros – literários e
paradidáticos e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 04/08/2015. Parecer n.º 351/2015, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, com emenda; 128/2015, da Comissão de
Cidadania, pela aprovação, com a emenda
apresentada pela Comissão de Justiça; 49/2016, da
Comissão de Finanças e 07/2016, da Comissão de
Educação, ambas pela aprovação, com as emendas
apresentadas pela Comissão de Justiça e de Finanças;
e 534/2016, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e aprovação, com a emenda
apresentada pela Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Justiça para a redação final.
O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor
Presidente, pela ordem! Quero fazer aqui um registro
importante para a cidade de Santa Teresa.
Homenagear o vereador Lepaus, pela sua luta, pelo
seu trabalho, pelo seu empenho e, principalmente,
pela representatividade importante que tem naquele
município. Ele que trouxe a esta Casa, através do
nosso gabinete, um pedido para a reforma do Ginásio
de Esportes José Nilzo de Vargas Lima, localizado
naquele município, e também, para a recuperação de
extensão de cinco quilômetros do asfalto que liga a
comunidade de Aparecidinha, localizada no
município de Santa Teresa.
Agradeço, imensamente, a cada um dos
parlamentares que votaram favoravelmente e
aprovaram essa indicação legislativa. Isso é fruto
também do compromisso de cada um dos nossos
parlamentares
desta
Casa,
indicando,
por
unanimidade, ao Governo do Estado, essas duas
importantes obras, que o nosso vereador Lepaus, de
Santa Teresa, traz ao nosso gabinete, pedindo à Casa
que ajude a priorizar o investimento naquela cidade.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.º 126/2016, da
Senhora Deputada Janete de Sá, que reconhece o
município de Santa Maria de Jetibá como a Capital
Estadual dos Hortifrutigranjeiros. Publicado no DPL
do dia 17/05/2016. Pareceres n.os 343/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, 05/2016, da Comissão de Agricultura e
12/2017, da Comissão de Finanças, ambos pela
aprovação, publicados no DPL do dia 20/03/2017.
Em votação.
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Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª
verificação de quorum para efeito de votação.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – É regimental.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem! Peço desculpas ao líder da
oposição porque eu não sabia que o próximo projeto
era o dele. Mas ele também não se comunicou, não
dialogou, e por isso fiz o pedido de verificação de
quorum.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
PMDB) – Convoco os Senhores Deputados que estão
no anexo do plenário, pois estamos em verificação de
quorum.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Como ontem, na
semana passada também, na semana retrasada
também, na outra semana também, vota-se três ou
quatro projetos, ou melhor, aqui quase não se votou
nada porque foi pedida a verificação de quorum.
Falta uma hora e quarenta e cinco minutos para a
sessão terminar e novamente os itens se acumulam na
pauta sem conseguirmos dar andamento. É
lamentável. Reforço o pedido do Senhor Presidente
Erick Musso para que os Senhores Deputados que
estão nos gabinetes e nas adjacências venham ao
plenário registrar presença para continuarmos
tentando pelo menos evoluir na análise e votação dos
itens que se encontram na pauta, muitos dos quais,
como já tenho dito por várias vezes, desde o mês de
junho do ano passado.
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor
Presidente, pela ordem! Já há número suficiente?
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Estão presentes apenas...
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – V. Ex.ª
está conferindo, não é? Para efeito de votação falta
mais um. Então aguardaremos.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Senhor Deputado
Doutor Hércules, que está nas galerias conversando
com os alunos de Vila Velha, precisamos de V. Ex.ª,
mais um, para dar quorum para votação.

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Senhor
Presidente, pela ordem! Fizemos um requerimento à
Casa para que a Secretaria de Justiça nos informe
qual a capacidade máxima de presos no sistema
prisional capixaba, quantos presos provisórios,
quantos presos condenados, quantos presos estão há
mais de dois anos privados de liberdade sem
condenação, quantos presos estão no regime
semiaberto e não estão trabalhando, qual a
capacidade de preso por cela e quantos atualmente
ocupam essa cela. Discriminar ocupação por unidade.
Fizemos esse requerimento e obtivemos
resposta que tem mais de três mil presos no sistema
provisoriamente, há mais de dois anos. E ontem,
fomos surpresados pelo Supremo Tribunal Federal,
que colocou em liberdade José Dirceu. Não tenho
nada contra a pessoa do José Dirceu. Simplesmente
gostaria que todo esse critério fosse adotado em todas
as unidades prisionais do Brasil. Se tem no Código de
Processo Penal o prazo máximo que o preso pode
ficar, e os presos estão há mais três anos cerceados do
seu direito de ir e vir, sem condenação, não é justo
que alguns tenham esse benefício e outros não.
O sistema prisional capixaba está inchado.
Tem capacidade para treze mil presos e estamos hoje
com vinte mil presos no sistema, mesmo com as
audiências de custódia que tem posto em liberdade
vários delinquentes periculosos, e não temos esse
mesmo tratamento em âmbito nacional. O Supremo
Tribunal Federal está, simplesmente, brincando com
a população brasileira.
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO –
PMDB) – Encerrada a verificação de quorum.
(De acordo com o registrado no

painel
eletrônico,
não
responderam à chamada os
Senhores
Deputados
Bruno
Lamas, Dary Pagung, Doutor
Rafael Favatto, Euclério Sampaio,
Hudson Leal, Jamir Malini, Luzia
Toledo, Marcelo Santos, Marcos
Bruno, Pastor Marcos Mansur,
Rodrigo Coelho e Theodorico
Ferraço)
(Registram presença os Senhores
Deputados Almir Vieira, Amaro
Neto, Da Vitória, Doutor Hércules,
Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos,
Erick Musso, Esmael de Almeida,
Freitas,
Gildevan
Fernandes,
Gilsinho Lopes, Janete de Sá, José
Esmeraldo, Padre Honório, Sandro
Locutor e Sergio Majeski)
Não há quorum para votação, haja vista que
temos dezesseis Senhores Deputados presentes.
Como se trata do PLC n.º 19/2015, precisaríamos de
dezessete Senhores Senhor Deputados, porque
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precisamos de dezesseis votos SIM, e como meu voto
é de abstenção, então não há possibilidade. Mas há
quorum para votarmos o item n.º 09.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro
nova recomposição de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO –
PMDB) – É regimental.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO –
PMDB) – Não há quorum para manutenção da
sessão, pelo que, vou encerrá-la. Antes, porém,
convoco os Senhores Deputados...
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - Senhor
Presidente, pela ordem! Estava acabando de
registrar minha presença, quero, inclusive, fazer
uma fala sobre o Dia dos Ferroviários. Gostaria
que V. Ex.ª esperasse mais um minutinho.
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO –
PMDB) – Precisamos de dez Senhores Deputados
para dar seguimento à sessão.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não responderam à
chamada os Senhores Deputados
Almir Vieira, Da Vitória, Enivaldo
dos Anjos, Freitas, Gilsinho Lopes,
José Esmeraldo e Sandro Locutor)
(Registram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto, Doutor
Hércules, Eliana Dadalto, Erick
Musso,
Esmael
de
Almeida,
Gildevan Fernandes, Janete de Sá,
Luzia Toledo, Padre Honório e
Sergio Majeski)
Há quorum para manutenção da sessão, mas
não há para votação.
Votação adiada, com discussão única
encerrada, do Projeto de Lei n.º 93/2016, da Senhora
Deputada Luzia Toledo, que estabelece a
obrigatoriedade de indicação expressa, na parte
frontal
dos
rótulos
de
todos
produtos,
comercializados no estado, que utilizem gás butano
e/ou propano, sobre o risco de morte que a prática de
inalar referido gás pode causar. Publicado no DPL do
dia 30/09/2015. Pareceres n.os 243/2016, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade, com emendas; 34/2016, da Comissão de

Defesa do Consumidor; 31/2016, da Comissão de
Saúde; 66/2016, da Comissão de Finanças; 03/2017,
da Comissão de Segurança, todos pela aprovação,
com adoção das emendas apresentadas pela
Comissão de Justiça, publicados no DPL do dia
07/04/2017.
Votação adiada, com discussão encerrada em
2.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º
10/2015, do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e
outros, que veda o pagamento de ajuda de custo para
moradia ou auxilio moradia aos servidores públicos e
agentes políticos, nas condições que especifica, no
âmbito do Estado. Publicada no DPL do dia
02/06/2015. Parecer n.os 384/2015, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e admissibilidade e
pareceres orais das Comissões de Cidadania e de
Finanças, ambos pela aprovação. A matéria foi
aprovada, em 1.º turno, com dezoito votos favoráveis
e uma abstenção, na Sessão Ordinária do dia
13/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.º
22/2015, do Senhor Deputado Sergio Majeski e
outros, que acrescenta dispositivos aos artigos 150 e
151 tornando obrigatória a execução orçamentária
das emendas individuais. Publicada no DPL do dia
27/11/2015. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Resolução n.º 57/2015, do
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que proíbe
consignação em folha para partidos políticos, na
hipótese de ocupantes de funções de confiança ou
cargos comissionados. Publicado no DPL do dia
21/10/2015. Parecer n.º 267/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 11/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 480/2015, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que obriga a pessoa
jurídica que causar dano ambiental que impeça as
atividades pesqueiras a indenizar mensalmente os
pescadores. Publicado no DPL do dia 10/12/2015.
Parecer n.º 319/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
04/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 02/2016, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que vincula o reajuste
salarial máximo do Governador, Vice-Governador,
Secretários e Deputados Estaduais do Estado.
Publicado no DPL do dia 17/02/2016. Parecer n.º
300/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
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Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 60/2016, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a
criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal Depa, no estado, e dá outras providências. Publicado
no DPL do dia 21/03/2016. Parecer n.º 271/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 11/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 95/2016, do exDeputado Cacau Lorenzoni, que dispõe sobre a
divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia
maligna - câncer - pelos órgãos públicos do Estado.
Publicado no DPL do dia 25/04/2016. Parecer n.º
301/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 109/2016, do Senhor
Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre o
armazenamento de veículos apreendidos e removidos
e os recuperados em fraude e roubo. Publicado no
DPL do dia 28/04/2016. Parecer n.º 302/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 114/2016, do Senhor
Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de plantio de muda arbórea nativa ou
repasse do valor correspondente ao programa
reflorestar, na venda de veículo zero quilômetro, por
lojas de automóveis e concessionárias no estado.
Publicado no DPL do dia 05/05/2016. Parecer n.º
313/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade da matéria e da emenda,
publicado no DPL do dia 04/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 129/2016, do Senhor
Deputado Amaro Neto, que concede aos profissionais
de educação física que prestem seus serviços como
personal trainer, acesso livre as academias
desportivas para acompanhar seus clientes e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 18/05/2016.
Parecer n.º 303/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade da matéria e da emenda,
publicado no DPL do dia 19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 86/2015, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a consulta
popular como pré-requisito para a tramitação e o
processamento de autorização que disponha sobre a
privatização de bens e serviços públicos estaduais.
Publicado no DPL do dia 16/03/2015. Parecer n.º
316/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
04/08/2016.

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 162/2015, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que altera a Lei n.º
8.993/2008, para proibir a venda ao consumidor final
e o consumo de bebidas alcoólicas e para majorar a
multa imposta aos postos de combustíveis, que
comercializam bebidas alcoólicas. Publicado no DPL
do dia 04/05/2015. Parecer n.º 417/2015, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, e
ainda pela rejeição dos Projetos de Lei n.os 164 e
165/2015, por estarem prejudicados nos termos do
inciso II, do art. 176, do Regimento Interno,
publicado no DPL do dia 11/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 272/2015, do Senhor
Deputado Sergio Majeski, que modifica a estratégia
14.12 da meta 14 da Lei n.º 10.382/2015, em
adequação ao Plano Nacional de Educação.
Publicado no DPL do dia 09/07/2015. Parecer n.º
376/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
29/09/2016.

Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 365/2015, do
Senhor Deputado Marcos Bruno, que cria a
Política Estadual Antipichação. Publicado no
DPL do dia 17/09/2015. Parecer n.º 340/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 24/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 409/2015, da
Senhora Deputada Luzia Toledo, que proíbe o uso no
estado de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras
de amianto em sua composição, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 19/10/2015.
Parecer n.º 388/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, bem como a emenda da
própria autora, publicado no DPL do dia 29/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 443/2015, do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que estabelece a
proibição de posse, venda e compra de qualquer tipo
de equipamento com capacidade de produzir
eletrochoques no território do Espírito Santo e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
11/11/2015. Parecer n.º 341/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 24/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.º
06/2016, do Senhor Deputado Bruno Lamas e outros,
que altera a redação do art. 38 da Constituição
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Estadual que trata da redução de carga horária sem
prejuízo da remuneração para servidor com
deficiência, e dá outras providências. Publicada no
DPL do dia 24/08/2016. Parecer n.º 423/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.º
07/2016, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes e
outros, que repristina os textos originais dos artigos
222 e 223 da Constituição Estadual e dá nova redação
ao seu art. 224, que dispõe sobre controle acionário
de instituições integrantes do sistema financeiro.
Publicada no DPL do dia 24/08/2016. Parecer n.º
437/2016, da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade e inadmissibilidade, publicado
no DPL do dia 16/11/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 83/2016, do Senhor
Deputado Sandro Locutor, que altera e inclui
dispositivos na Lei n.º 10.322, de 29.12.2014, que
obriga as farmácias do estado que participam do
programa Farmácia Popular do Governo Federal a
afixarem em suas dependências, em local visível, a
relação dos remédios contemplados por esse
programa, e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 08/04/2016. Parecer n.º 377/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 29/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 84/2016, do exDeputado Cacau Lorenzoni, que obriga as
instituições financeiras e/ou operadoras de cartões de
crédito a disponibilizar serviços de alerta de compras
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia
08/04/2016. Parecer n.º 413/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 89/2016, do Senhor
Deputado Sergio Majeski, que regulamenta a
utilização de aparelhos celulares e equipamentos
eletrônicos nas Instituições de Ensino Públicas e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
13/04/2016. Parecer n.º 419/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 91/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de internet sem fio (wifi) nos ônibus do sistema Transcol. Publicado no
DPL do dia 20/04/2016. Parecer n.º 306/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 19/07/2016.
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Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 98/2016, do Senhor
Deputado Amaro Neto, que dispõe sobre a
divulgação em três idiomas das informações de
interesse turístico no estado. Publicado no DPL do
dia 25/04/2016. Parecer n.º 411/2016, da Comissão
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 103/2016, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que proíbe o uso e a
comercialização de defensivos agrícolas que
contenham
Clotianidina,
Tiametoxam
e
Imidaclopride em sua composição e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 27/04/2016.
Parecer n.º 279/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
11/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 106/2016, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre os
serviços de reparo do piso e do leito carroçável das
vias públicas urbanas pelas empresas concessionárias
de serviços públicos estaduais. Publicado no DPL do
dia 27/04/2016. Parecer n.º 305/2016, da Comissão
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 125/2016, do exDeputado Cacau Lorenzoni, que institui o programa
Mulher Política, dispondo sobre medidas de
incentivo à participação feminina na política e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
17/05/2016. Parecer n.º 366/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 15/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 152/2016, do Senhor
Deputado Marcos Bruno, que fica criado o Programa
de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos gerados
pela indústria de alimentos por unidades de
compostagem e biodigestores no estado. Publicado
no DPL do dia 03/06/2016. Parecer n.º 336/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 24/08/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 161/2016, do Senhor
Deputado Marcos Bruno, que concede o direito à
segunda chamada gratuita de exames, provas e
avaliações aos alunos dos estabelecimentos da rede
particular de ensino do estado e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 13/06/2016.
Parecer n.º 349/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
24/08/2016.
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Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 178/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a
gratuidade de estacionamentos em clínicas, hospitais
e centros de saúde públicos e privados no estado,
para embarque, desembarque e atendimento de
consultas. Publicado no DPL do dia 22/06/2016.
Parecer n.º 359/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
15/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 181/2016, do Senhor
Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre a proibição
de as empresas de televisão por assinatura efetuarem
cobranças, ou qualquer outro tipo de aviso aos
assinantes, por meio de mensagens durante a
programação habitual. Publicado no DPL do dia
27/06/2016. Parecer n.º 367/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 15/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 183/2016, do Senhor
Deputado Nunes, que veda a instalação de bacias
sanitárias com fenda frontal em banheiros de uso
público e coletivo. Publicado no DPL do dia
27/06/2016. Parecer n.º 368/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 15/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 194/2016, da
Senhora Deputada Luzia Toledo, que estabelece a
Campanha Estadual Maria da Penha e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 04/07/2016.
Parecer n.º 418/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 207/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a
instalação de equipamento para recebimento do
pagamento efetuado por cartão magnético de débito
e/ou de crédito nas praças de pedágio no âmbito do
estado e dá outras providencias. Publicado no DPL
do dia 11/07/2016. Parecer n.º 364/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 15/09/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 218/2016, do Senhor
Deputado Sandro Locutor, que institui meia-entrada
aos professores da rede pública e privada de ensino,
nas condições que menciona. Publicado no DPL do
dia 19/07/2016. Parecer n.º 370/2016, da Comissão
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 15/09/2016.
Votação

adiada,

com

discussão

prévia

encerrada, do Projeto de Lei n.º 224/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que altera a redação do
art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.720/98 para exigir a
prévia autorização legislativa para qualquer tipo de
concessão de serviço ou obra pública. Publicado no
DPL do dia 03/08/2016. Parecer n.º 416/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 229/2016, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que determina o
pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos
contra animais, independente das sanções previstas
em outros dispositivos legais. Publicado no DPL do
dia 04/08/2016. Parecer n.º 432/2016, da Comissão
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 251/2016, do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da concessão de desconto ou de meia
porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica
ou qualquer outra gastroplastia, em restaurantes ou
similares, e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 23/08/2016. Parecer n.º 445/2016, da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
material, publicado no DPL do dia 16/11/2016. (Em
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de
Lei n.º 357/2016, de autoria do Senhor Deputado
Hudson Leal, publicado no DPL do dia 14/02/17)
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 264/2016, do Senhor
Deputado Sandro Locutor, que torna obrigatório o
encaminhamento de informações sobre o excesso do
limite de franquia contratada pelos consumidores de
telefonia móvel pós-paga, transmissão de dados,
internet móvel e fixa. Publicado no DPL do dia
26/08/2016. Parecer n.º 424/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 274/2016, do Senhor
Deputado Sandro Locutor, que dispõe sobre a
inserção de mensagens educativas sobre o uso de
drogas ilícitas nos ingressos de eventos esportivos e
shows culturais realizados no estado. Publicado no
DPL do dia 12/09/2016. Parecer n.º 448/2016, da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 16/11/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Decreto Legislativo n.º
64/2015, do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
que susta a Instrução de Serviço n.º 77, de 09 de
dezembro de 2014, do Detran/ES. Publicado no DPL
do dia 08/06/2015. Parecer n.º 345/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 23/08/2016.
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publicado no DPL do dia 02/12/2016.

Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Resolução n.º 15/2016, do
Senhor Deputado Sérgio Majeski, que acrescenta
dispositivo ao Regimento Interno, dispondo sobre a
publicidade das votações. Publicado no DPL do dia
17/05/2016. Parecer n.º 283/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 19/07/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Resolução n.º 30/2016, do
Senhor Deputado Sergio Majeski, que acrescenta
dispositivo à Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de
2009, considerando o Líder do Governo coautor das
mensagens oriundas do Governador. Publicado no
DPL do dia 30/08/2016. Parecer n.º 429/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 27/10/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 159/2015, do Senhor
Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação e menção específica
dos custos de publicidade realizados pelos poderes
constituídos no Estado. Publicado no DPL do dia
04/05/2015. Parecer n.º 464/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, bem como as
emendas apresentadas pelo autor, publicado no DPL
do dia 02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 193/2015, do Senhor
Deputado Gilsinho Lopes, que estabelece a
obrigatoriedade dos hospitais notificarem às
delegacias especializadas, nos casos de pacientes que
apresentem indícios de violência contra a mulher,
seja física, psicológica ou sexual. Publicado no DPL
do dia 13/05/2015. Parecer n.º 465/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.º
08/2016, do Senhor Deputado Sergio Majeski e
outros, que acrescenta artigo destinando a devolução
espontânea de recursos financeiros ao Executivo pelo
Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas para a Educação.
Publicada no DPL do dia 16/09/2016. Parecer n.º
494/2016, da Comissão de Justiça, pela
inadmissibilidade e inconstitucionalidade, publicado
no DPL do dia 02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 33/2016, da Senhora
Deputada Janete de Sá, que determina que todos os
assentos dos transportes coletivos intermunicipais Sistema
Transcol
sejam
destinados
preferencialmente para uso de idosos, gestantes,
obesos e pessoas com deficiência. Publicado no DPL
do dia 24/02/2016. Parecer n.º 466/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,

Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 242/2016, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que estabelece a
obrigatoriedade de sinalização ao uso de faróis
durante o dia nas rodovias estaduais. Publicado no
DPL do dia 11/08/2016. Parecer n.º 472/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 263/2016, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a
instalação de itens de segurança e acessibilidade nas
escadas, escadas rolantes, esteiras e rampas nos locais
que especifica. Publicado no DPL do dia 26/08/2016.
Parecer n.º 487/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 282/2016, do Senhor
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre as
medidas compensatórias de revegetação nativa nas
áreas de preservação permanente - APP na bacia de
contribuição hídrica no estado. Publicado no DPL do
dia 16/09/2016. Parecer n.º 476/2016, da Comissão
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL do dia 02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 284/2016, da
Senhora Deputada Luzia Toledo, que proíbe a
queima de pneus e outros objetos correlatos que
causem prejuízos à saúde e ao meio ambiente,
principalmente em manifestações públicas em
qualquer lugar do estado. Publicado no DPL do dia
22/09/2016. Parecer n.º 495/2016, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 286/2016, do Senhor
Deputado Doutor Hércules, que determina instalação
de hidrômetro, por unidade autônoma, residencial ou
comercial, em edificações prediais verticais ou
condomínios, no estado, e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 29/09/2016. Parecer n.º
477/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
02/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Resolução n.º 27/2016, do
Senhor Deputado Sergio Majeski, que revoga
dispositivos da Resolução n.º 2.700, de 15 de julho
de 2009, vedando as ausências de parlamentares nas
sessões da Assembleia Legislativa do Estado.
Publicado no DPL do dia 18/08/2016. Parecer n.º
478/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
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02/12/2016. (Em anexo, por se tratar de matéria
correlata, Projeto de Resolução n.º 32/2016, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Hércules,
publicado no DPL do dia 29/09/2016)
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 449/2015, do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que revoga a Lei n.º
10.369, de 22 de maio de 2015, que proíbe a
exposição de recipientes ou de sachês que contenham
cloreto de sódio (sal de cozinha) em mesas e balcões
de estabelecimentos situados no estado que
comercializam alimentos preparados para o consumo,
como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia
16/11/2015. Nos termos do artigo 81, § 3.º do
Regimento Interno, o parecer oral da Comissão de
Justiça foi pela inconstitucionalidade.

Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 166/2016, do
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que desobriga
pessoas consideradas obesas de utilizarem calças
compridas para adentrar em órgãos e repartições
públicas do Estado e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 14/06/2016. Parecer n.º
540/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
16/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 202/2016, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a exigência
de formação específica na área de radiologia para os
operadores dos equipamentos emissores de radiação
ionizante ou campo eletromagnético. Publicado no
DPL do dia 07/07/2016. Parecer n.º 550/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 16/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 297/2016, da
Senhora Deputada Luzia Toledo, que torna
obrigatória a divulgação do Disque 100 e do
aplicativo Proteja Brasil nos cinemas de todo o
estado. Publicado no DPL do dia 17/10/2016. Parecer
n.º 536/2016, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
16/12/2016.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 306/2016, do Senhor
Deputado Sergio Majeski, que modifica a Lei n.º
4.701, de 1.º de dezembro de 1992, garantindo que na
hipótese de rodízio no fornecimento de água, não
ocorra abastecimento para fins industriais enquanto o
abastecimento doméstico estiver suspenso. Publicado
no DPL do dia 25/10/2016. Parecer n.º 538/2016, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 16/12/2016.
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Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 198/2016, do Senhor
Deputado Sergio Majeski, que reconhece o funk
como forma de manifestação cultural e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 06/07/2016.
Parecer n.º 13/2017, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia
24/03/2017.
Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 299/2016, do Senhor
Deputado Freitas, que dispõe sobre a Política
Estadual de Incentivo à Produção de Frutas in Natura
e de Produtos Derivados. Publicado no DPL do dia
17/10/2016. Parecer n.º 001/2017, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
do dia 03/04/2016.
Adiadas as votações dos itens acima por falta
de quorum.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 279/2016, do Senhor Deputado Doutor
Hércules, que institui e inclui no Calendário Oficial
do Estado o Setembro Amarelo - Mês de Valorização
da Vida e de Prevenção do Suicídio. Publicado no
DPL do dia 16/09/2016.
Não havendo oradores inscritos, a matéria
segue para as comissões.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 104/2017, do Senhor Deputado Doutor
Rafael Favatto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
as empresas de ônibus intermunicipais possuírem
motoristas ou cobradores habilitados para prestar o
atendimento de primeiros socorros. Publicado no
DPL do dia 07/04/2017.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 109/2017, da Senhora Deputada Luzia
Toledo, que estabelece diretrizes para o turismo
religioso no estado. Publicado no DPL do dia
07/04/2017.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 123/2017, da Senhora Deputada Luzia
Toledo, que proíbe, nos limites do território do
estado, a fabricação e a comercialização de bebidas e
alimentos que contiverem mais de vinte e nove
microgramas do corante caramelo IV (4-metilimidazol) em cada trezentos e cinquenta e cinco
mililitros, e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 19/04/2017.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 128/2017, do Senhor Deputado Esmael de
Almeida, que obriga as concessionárias das rodovias
do Estado do Espírito Santo a arcarem com as
despesas médicas oriundas de acidentes ocorridos em
suas respectivas rodovias. Publicado no DPL do dia
19/04/2017.
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Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Resolução n.º 13/2017, dos Senhores Deputados
Doutor Hércules e Janete de Sá, que altera o inciso
VI do art. 40, o caput do art. 47 e o inciso II do art.
47 da Resolução n.º 2.700/2009 - Regimento Interno,
para incluir nas atribuições da Comissão de
Infraestrutura a acessibilidade. Publicado no DPL do
dia 07/04/2017.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Resolução n.º 14/2017, do Senhor Deputado
Doutor Hércules, que altera os incisos I, II, VIII e
IX, do art. 9.º, do Regimento Interno para possibilitar
candidaturas individuais aos cargos da Mesa
Diretora. Publicado no DPL do dia 07/04/2017.
Em discussão.
Não havendo oradores inscritos, as matérias
vão à 3.ª sessão.
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do
Grande Expediente, dividido em duas partes:
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Líder do SD, Senhor
Deputado Amaro Neto. (Pausa)
Tendo declinado, concedo a palavra ao Líder
do PP, Senhor Deputado Jamir Malini. (Pausa)
Estando ausente, concedo-a ao Líder do PSD,
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)
Tendo declinado, concedo a palavra ao Líder
do PR, Senhor Deputado Gilsinho Lopes.
(Registra
presença
Deputado Freitas)

o

Senhor

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Por gentileza,
enquanto o Senhor Deputado Gilsinho Lopes chega à
tribuna, queria dar um informe que acabei de receber
do ministro da Saúde. Essa informação é para todos
os deputados que subscreveram um ofício que
fizemos quando o ministro esteve aqui.
Quero rapidamente dar a informação do
processo da Certificação da Entidade Beneficente de
Assistência Social referente à Associação Feminina
de Educação e Combate ao Câncer, Afecc, do
Hospital Santa Rita. Estamos pedindo a certificação,
pedimos ao ministro quando esteve aqui, em nome
desta Casa. Senhor Deputado Gilsinho Lopes, todos
os deputados subscreveram o nosso ofício ao ministro
e, agora, ele está nos enviando o requerimento de
renovação da Cebas. Os números interpostos por essa
entidade passaram pela consulta para manifestação da
sociedade civil, consulta pública. Tem o número aqui
publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2016.
E ele termina ressaltando que para
acompanhar o andamento do processo em relação à
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social de Saúde, sugere que já entremos diretamente
no site. Mas o certo é que a decisão do pedido, eles
estão analisando o pedido que assinamos. Eu e a
Senhora Deputada Janete de Sá estávamos com o

ministro quando ele veio para a campanha da febre
amarela. Rodamos com ele pela Grande Vitória.
E a resposta está aqui. Quero dividir com os
trinta deputados – quatro deputadas e vinte e seis
deputados. Afinal de contas, não foi um trabalho de
Luzia Toledo, foi um trabalho do conjunto dos trinta
deputados.
Muito obrigada ao Senhor Deputado Gilsinho
Lopes e ao presidente também, que me concedeu o
tempo para passar essa informação.
(Registram presença os Senhores
Deputados Almir Vieira e Gilsinho
Lopes)
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO PMDB) – Com a palavra o Senhor Deputado
Gilsinho Lopes.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, semana passada, estivemos em
representação desta Casa na Câmara dos Deputados,
no Congresso Nacional, e com o ministro do Meio
Ambiente Zequinha Sarney para que revisse a
Portaria n.º 445, que proíbe a pesca de quatrocentos e
setenta e cinco espécies de peixes na costa capixaba e
na costa brasileira.
Temos problemas de extinção de algumas
espécies, mas não pela pesca artesanal que
praticamos no estado do Espírito Santo, e sim pelas
traineiras que vêm do sul do estado, e sim pelos
navios japoneses, chineses, que vêm já com a
indústria de preparo de todo o pescado, que já chega
ao porto e vai para exportação.
Nós, com a bancada federal, deputados Marcus
Vicente, Jorge Silva, Manato, Lelo Coimbra, um
deputado da Bahia que estava presente também e a
senadora Rose de Freitas, estivemos com o ministro
Zequinha Sarney. Ele foi muito sensível ao pleito dos
capixabas e já suspendeu a Portaria n.º 445, que faz a
proibição. Não foi uma portaria editada enquanto ele
era ministro, enquanto ele está ministro, mas sim uma
portaria de 2014. Houve prorrogações e, agora,
entrou em execução. Isso dá um empoderamento
muito grande tanto para o Ibama quanto para os
policiais que trabalham na ambiental. Chegam aos
comerciantes, aos donos de peixarias, aos pescadores
como se bandidos fossem. Chegam com truculência
total, mas nos navios não vão, nas traineiras não vão
para fiscalizar. E isso sim, traz muito prejuízo,
porque é uma pesca predatória, é uma pesca que traz
filhotes de peixes, inclusive de peixes em extinção.
Agradeço aos deputados federais essa
iniciativa, por estar junto nessa representação e
podermos trazer uma resposta positiva aos
pescadores, que são em número de dezesseis mil no
Estado do Espírito Santo e mais de sessenta mil
famílias.
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(Registram presença os Senhores
Deputados Enivaldo dos Anjos e
Pastor Marcos Mansur)
O Sr. Pastor Marcos Mansur - (PSDB) –
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, parabenizo o
trabalho que V. Ex.ª tem feito junto aos nossos
pescadores do Estado do Espírito Santo. Quero me
unir a essa cruzada, nessa batalha, nessa luta e
confirmar o que V. Ex.ª está dizendo. É uma
covardia a maneira como estava sendo feita essa
preservação das espécies, porque afetava e prejudica
diretamente os nossos pescadores do Estado do
Espírito Santo, com um agravante que V. Ex.ª
coloca. O grande problema hoje, da nossa pesca, são
os navios coreanos, chineses, uruguaios e argentinos
que vêm para o nosso litoral sem nenhuma
fiscalização, pescam nas águas brasileiras. Esses
navios já vêm equipados para processar o peixe em
alto-mar. Então, V. Ex.ª está coberto de razão. Tem
o meu apoio.
O controle tem que ser feito em cima das
grandes indústrias internacionais que vêm para as
águas do Brasil e, não penalizar o nosso pequeno
produtor que tem família para criar. Muito obrigado.
O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - A
Senhora Deputada Norma Ayub também se fazia
presente nessa reunião com o ministro Zequinha
Sarney.
Senhor Presidente, passaremos para um tema
que muito nos preocupa: o sistema prisional
capixaba. Já passamos períodos difíceis, fomos
denunciados na ONU, na OEA, pelos maus-tratos
dos presos nos presídios. Hoje, somos exemplo. O
Estado do Espírito Santo é exemplo, mas, mesmo
assim, estamos indo para um patamar, Senhora
Deputada Luzia Toledo, de uma superpopulação
carcerária de mais de sete mil presos além da
capacidade normal.
Tivemos um problema sério em São Mateus.
A cogestão administrada pela Reviver com contrato
gerencial de cinco anos, prorrogado por mais um,
ganhou a licitação e o secretário de Justiça não quis
fazer uma consulta ao Tribunal de Contas para
assinar o contrato sem que a empresa precisasse
demitir os servidores. Houve a necessidade de a
empresa demitir trezentos e cinquenta servidores.
Mandaram o DOT para lá. O DOT é uma equipe
especial da Sejus, que não tem número suficiente. Já
começou a haver fugas no presídio. Durante seis
anos dessa cogestão, não houve nem uma fuga. A
ressocialização era quase cem por cento. Hoje, os
presos estão encarcerados sem sair para o trabalho
laboral a que têm direito.
Inclusive, é um sistema prisional em que os
presos, que recebem progressão de regime nem
querem sair; preferem ficar lá em função do
tratamento humano adequado e laboral que têm.
Estivemos recentemente para fazer uma
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visita da comissão, mas em razão desta viagem a
Brasília, não pude ir lá. O Senhor Deputado Freitas
fez a solicitação; o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes também, que é representante daquela
região, sempre se preocupou com isso e sabe das
condições que estão acontecendo.
Hoje, já tem reclamação até da alimentação
que é fornecida para os presos, coisa que nunca
tivemos. Quero conclamar ao secretário de Estado da
Justiça que abra os olhos para aquela penitenciária
que sempre foi um exemplo durante a cogestão e está
perdendo a sua qualidade técnica e de atendimento
aos reclusos que lá se encontram.
Tenho aqui procurado, de forma muito
tranquila, não fazer críticas a determinados setores da
segurança pública em razão de o Senhor Deputado
Marcelo Santos ter aqui se manifestado, fazendo uma
indicação minha para assumir pasta. Não quero
assumir. Estou deputado, quero permanecer no meu
mandato representando o povo do meu estado, mas
não posso permitir que uma Delegacia Especializada
de Furtos e Roubos de Veículos não tenha plantão no
final de semana.

Fizemos requerimento de projeto de
indicação ao Governo do Estado para que tenha
plantão nos finais de semana. Não existe plantão
na delegacia de furtos e roubos de veículos.
Se uma pessoa é furtada ou roubada durante
o final de semana, às vezes, seu celular está dentro do
veículo e o GPS indica onde aquele determinado
veículo está. Com essa paralisação da Polícia Militar,
que não voltou ainda às atividades normais, a Polícia
Civil não tem representação nos finais de semana. A
pessoa liga para mim para pedir ajuda e diz:
Deputado, o meu veículo está em tal lugar, segundo o
GPS. Você liga para um policial da Delegacia
Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, mas
ele não tem condições de ir lá porque não tem um
delegado de plantão para pedir uma medida cautelar
para ir até o local e fazer a apreensão do bem daquela
pessoa que, às vezes, só tem aquele bem e não tem
nem seguro, Senhor Deputado José Esmeraldo.
Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª
que é um defensor dos policiais nesta Casa, sabe que
eles têm disposição para o trabalho, mas se não
estiverem em regime de plantão não terão como fazer
absolutamente nada, e a sociedade fica à mercê.
Os índices de furtos e roubos aumentaram
assustadoramente de oito para quarenta furtos de
veículos durante o final de semana. Isso é muito triste
para um estado como o nosso que é pequeno, que tem
saídas para outros estados da federação também
muito pequenas. E esses veículos estão sendo
desmontados, estão sendo pegos para encomenda e os
policiais estão reféns de um sistema que é a
segurança pública.
Não tem recursos, Senhor Deputado José
Esmeraldo, não tem recursos. Compraram veículos
Aircross, e não falei desta tribuna. Aircross é veículo
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para pessoas do sexo feminino. Não estou querendo
discriminar, mas infelizmente Aircross não é veículo
para fazer uma diligência policial.
Já fiz diligências policiais com Jeep, Rural,
Fusca, Brasília, Chevette - na época de Sarney
quando cederam Chevettes - depois veio Parati.
Começaram os veículos mais modernos a partir da
era Collor. Mas Aircross tem manutenção muito cara,
é um veículo facilmente identificado nas zonas de
periferias, e todos na cor preta que são mais fáceis de
serem identificados ainda.
Não sei quem teve essa brilhante ideia de
adquirir esses veículos. O governador tem que estar
atento a isso. Tem que estar atento, pois é sempre a
mesma empresa ganhadora.
Não podemos ficar fazendo de conta que
estamos trabalhando com segurança pública.
Segurança pública mexe com vida, patrimônio, bens
e com o próprio meio ambiente.
Vi e não fui à entrega dos veículos. Não fui
porque estava indignado com a aquisição desses
veículos. Vejo a situação em que as delegacias se
encontram: sucateadas e sem policiais. Ontem liguei
para o chefe da Polícia Civil da delegacia de Campo
Grande. Já disse aqui várias vezes que em 1993
tínhamos dezessete policiais, e hoje temos apenas
quatro policiais na delegacia de Campo Grande e
ainda estão querendo retirar uma policial para trazer
para a Superintendência de Polícia TécnicoCientífica, desguarnecendo ainda mais aquela
unidade prisional.
Há vários delegados para serem nomeados e
não são nomeados. Vários escrivães para serem
nomeados e não são nomeados. Há um concurso de
agente de polícia paralisado desde 2010, e as
delegacias sucateadas. Fizemos uma audiência
pública junto com o Senhor Deputado Sergio Majeski
em Santa Maria de Jetibá. A reclamação unânime, os
crimes aumentando e a capacidade de investigação
nenhuma porque é só o delegado e mais três policiais.
Na questão da Polícia Militar, que tem que
fazer a parte preventiva ostensiva, retiraram o grupo
do GAO e hoje não tem mais essa equipe para fazer a
abordagem dos veículos que entram e saem daquele
município, que tem uma renda per capita muito
grande, paga vinte e cinco milhões de ICMS por ano
e não tem o retorno necessário.
O Senhor Deputado Sergio Majeski
presenciou, ouviu o juiz e o promotor, ouviu os
comerciantes e os empresários de lá, e todos
reclamando que queriam a presença do secretário de
Segurança Pública. O doutor Landulpho Lintz,
superintendente da região Norte, esteve presente, mas
não pode dar uma informação precisa de quando eles
levarão recursos humanos para o município, mas
cobraremos! A Comissão de Segurança já marcou
uma audiência com o secretário de Estado da
Segurança Pública. Precisamos dar resposta. A cada
audiência pública que realizamos não vamos lá para
ouvir os reclames sem levar e apresentar resultados.
Cobraremos do secretário de Estado da
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Segurança Pública e do Governo do Estado um
melhor reaparelhamento das polícias nesses
municípios. Recentemente, estivemos em Alto
Jatipoca, em Itarana, onde estava ocorrendo uma
onda de crimes. O major Anequini, comandante da
Companhia Independente de Santa Teresa, já
conseguiu detectar e prender os delinquentes,
reduzindo esses índices de homicídio.
Precisamos estar presentes. Precisamos ir in
loco verificar a necessidade de cada município e
cobrar do secretário de Estado da Segurança Pública
e do Governo do Estado. Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Tendo em vista que alguns dos
Senhores Deputados estão rasurando o livro de
inscrição, desconsideraremos o livro e solicitaremos à
Secretaria que nos apresente, até segunda-feira, uma
forma para que essas inscrições sejam feitas sem
condições de rasuras.
Garantirei o direito de palavra a todos os
Senhores Deputados presentes na sessão de hoje até o
horário final da sessão.
Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia
Toledo.
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
que ora preside a sessão, Senhoras Deputadas Eliana
Dadalto e Janete de Sá, funcionários da Casa, nossos
técnicos, nossos visitantes, que estão nas galerias,
muito obrigada.
Quero também me dirigir, com muito
respeito, à sociedade capixaba. Com muito respeito.
Continuarei falando, inicialmente, da Afeec. Já
comecei, falei do microfone de aparte, mas quero
dizer que nós, deputados e deputadas desta Casa, no
dia 02 de março de 2017, a pedido da doutora Telma
Ayres, fizemos um ofício ao ministro da Saúde
Ricardo Barros, quando veio aqui, a convite da
senadora Rose de Freitas, para promover a vacinação
contra a Febre Amarela em quatro municípios da
Grande Vitória. Começamos em Serra, viemos para
Vitória, depois viajei para Cachoeiro de Itapemirim,
mas eles deram continuidade.
Naquele momento, conversei com o ministro.
A Senhora Deputada Janete de Sá estava conosco,
fizemos um documento para o ministro e o
encaminhamos com a assinatura de, praticamente,
todos os deputados desta Casa. Encaminhamos um
documento sério, com a assinatura de praticamente
todos os deputados e deputadas desta Casa. E deu
certo!
Esse processo, hoje, está na mesa do ministro
- doutora Telma Ayres, nossa presidente da Afeec -,
para que ele despache. Está apenas aguardando a
assinatura do ministro. Entrarei em contato com
nossa bancada agora, principalmente com nossa
senadora Rose de Freitas, que fez o encaminhamento
desse documento, para que a Afeec obtenha a
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certificação Cebas, que é registrada no Sipar.
Acho que esse trabalho nosso, da nossa Casa,
da Casa do povo, foi legítimo. Acabei de receber,
agora, da doutora Maria Victória Paiva, diretora do
Departamento de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde,
Dcebas/SAS Ministério da Saúde. É mais um
trabalho cujo resultado mostramos aqui.
Eu, que sou do Asilo dos Velhos, sei o
quanto é importante essa certificação. Sem essa
certificação, não se pode receber uma emenda
parlamentar. E o que seria dessas entidades
filantrópicas - nosso asilo, por exemplo - se não
tivessem essa certificação? Nossa Afeec não é uma
entidade comum, é uma entidade no estado do
Espírito Santo; e o que já salvou de vidas, o que salva
de vidas, e o tratamento é diferenciado.
Sempre me lembro da Afeec quando veio um
francês para cá para se tratar do câncer. Marido da
Carminha Corrêa, jornalista, casada com esse francês
diagnosticado com câncer na França, ele quis se tratar
no Brasil, no Espírito Santo, no nosso hospital onde a
Afeec tem sua sede.
Quero dizer que o Santa Rita faz uma
diferença enorme na vida das pessoas, portanto,
quero dar à doutora Telma Ayres a resposta por meio
desta tribuna, já que a usei tanto para falar desse
documento, com a assinatura de todos os trinta
deputados.
Quero mudar de assunto e dizer que esta
Casa fará, na quinta-feira, às 14h, uma audiência
pública sobre a qualidade da merenda escolar.
Teremos a presença da nossa agricultura familiar
porque temos uma lei que ajuda os nossos
agricultores familiares nesses rincões do Espírito
Santo. Mais do que isso, queremos utilizar o nosso
texto legal para usar os trinta por cento nos
municípios de uma forma que realmente promova a
qualidade da merenda escolar, mas promovendo o
nosso agricultor familiar, a nossa agricultora familiar.
Portanto, quero convidá-los para uma
audiência pública, na quinta-feira. Todos estão
convidados para discutirmos junto com a Secretaria
de Educação, com a Secretaria de Agricultura e com
as secretarias municipais de educação, pois todas
estão convidadas. Ligamos para cada secretaria, para
cada secretário e para cada secretária para que,
realmente, saiamos daqui com uma informação
concreta para que os municípios, por meio dos seus
prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e as câmaras de
vereadores, realmente adotem, fiscalizem a qualidade
da merenda escolar em nosso estado, em nossos
setenta e oito municípios. Será na quinta-feira, às
14h, neste Plenário Dirceu Cardoso.
Também quero dizer novamente, porque já
falei hoje no início da sessão, mas é importante dizer
que estamos sediando a 22.ª Feira do Artesanato
Capixaba, que está linda. Nossos artesãos e nossas
artesãs, cada vez mais, estão se aprimorando. Quero
parabenizar o Sebrae que tem sido o grande braço
desse setor. É um setor que vimos trabalhando ao
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longo de todos os meus mandatos, e nunca deixamos
o artesanato de lado porque acreditamos na força do
artesanato, como beleza, como emprego e renda e
como alegria principalmente para a melhor idade. A
melhor idade está aqui em cima com seus produtos e
com a alegria de estar fazendo e usando as mãos, o
que é uma benção de Deus, saber usar as mãos para
fazer uma coisa tão bonita!
Quem estiver me vendo, quem estiver me
ouvindo, venha até a Assembleia, no Pilotis. A feira
está linda, os preços estão ótimos e, mais do que isso,
tem qualidade o nosso artesanato. Lutamos muito por
isso. O Sebrae foi o grande parceiro para que
tivéssemos qualidade em nosso artesanato. Portanto,
estamos aqui com a 22.ª Feira do Artesanato.
Hoje é o Dia Nacional do Taquígrafo.
Novamente quero ratificar o meu respeito por esses
técnicos e técnicas que trabalham de forma valorosa,
dando dignidade aos nossos mandatos, dando
fidelidade aos nossos mandatos e aos nossos
trabalhos. Ainda tem uma coisa que acho mais
bacana nos nossos taquígrafos, o olhar para nós com
o olhar de cumplicidade, tipo assim: olha, estou aqui;
estou anotando, é rápido, mas estou anotando; tem o
discurso em mãos? Isso é uma cumplicidade. Quero
valorizar esse segmento como valorizo todos os
segmentos desta Casa. Ninguém pode ser igual a
mim, mas valorizo a nossa TV Ales, nossos
jornalistas que dão, realmente, o embasamento, a
legalidade e a cobertura do nosso trabalho nesta Casa.
Por
fim,
quero
dizer
do
meu
descontentamento com a política que está
atravessando este país. Gostaria de falar muito mais,
mas acabou meu tempo. Quero dizer que faço política
há muito tempo e nunca pensei que fosse ver o meu
país – um país tão maravilhoso e tão abençoado por
Deus, um estado tão abençoado por Deus, e até no
seu nome, Espírito Santo –, e fosse ver os nossos
jovens sem crença, sem acreditar no futuro, mas nós
acreditamos que este país ainda vai dar certo. Nós
temos que caminhar nesse sentido.
Muito obrigada a todos que me ouviram e
não deixe de vir a Assembleia Legislativa, no pilotis,
e na audiência pública de quinta-feira, às 14hs, sobre
a qualidade da merenda escolar. Esta Casa trabalha
para o povo e foi o povo que nos colocou aqui. Muito
obrigada.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra à Senhora
Deputada Janete de Sá.
Quero garantir a todos os Deputados que
estiverem no Plenário, que a palavra será dada a
todos eles, em face do problema criado por confusão
da própria Mesa.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor
Presidente Enivaldo dos Anjos, que preside esta
sessão; Senhoras Deputadas e Senhores Deputados
que se encontram neste plenário até o momento;
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todos os que nos assistem por meio da TV Ales, bom
dia.
Faço o meu pronunciamento nesta manhã,
convidando todos e todas para a grande homenagem
que faremos nesta quinta-feira, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, às 19hs, neste Plenário, para
uma categoria grandiosa, que integro há quarenta
anos, a ferroviária, Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
que está fazendo cento e sessenta e três anos de
existência, em nosso país.
Os ferroviários são determinantes na ferrovia,
na parte de logística, na parte da Vale, aqui no nosso
estado, na rede ferroviária que existiu por muito
tempo, que era a antiga Leopoldina, no Espírito
Santo, onde a estação ficava ali em Paul, e percorria
todo este estado até o Rio de Janeiro, levando a nossa
produção por meio dela.
Temos os ferroviários da Vale, que hoje é
uma das grandes empresas neste estado, e aqui, sem
levar em consideração alguns problemas que ela
causa e que não quero fazer neste dia alusão a esses
problemas, porque é um dia de homenagem, de
grande homenagem que faremos aos ferroviários, a
essa categoria que traz desenvolvimento para o
estado com seu trabalho grandioso e edificador. Esses
têm construído uma grande empresa, mas têm ficado
aquém dos lucros dessa empresa, do crescimento
dessa empresa, e que ainda não têm o devido
reconhecimento e merecimento por parte dela, com
relação a todo potencial e todo lucro que os
ferroviários conferem à Vale, a nossa antiga Vale do
Rio Doce, que até 1997 era uma estatal.
Homenagearemos cerca de trinta colegas
ferroviários, entre aposentados, pensionistas e
trabalhadores da ativa dessa grande profissão.
Também concederemos a comenda Saturnino Rangel
Mauro, que foi um grande trabalhador da Vale, pai
do doutor Max Mauro, que foi prefeito e governador
deste estado e tem como neto o Max Filho, que é o
prefeito de Vila Velha.
O nosso homenageado neste ano é um
segredo que faremos. Sempre escolhemos um para
poder receber esta comenda, esta tão grandiosa
comenda, que é a maior homenagem na categoria
ferroviária. Este ano escolhemos uma pessoa da Vale
- vou dar uma dica -, da pelotização, que acredito que
ainda está na ativa, para poder ser o nosso grande
homenageado, um ferroviário valoroso que ajudou
muito a nossa categoria ferroviária nos momentos
mais difíceis dela, quando antecedeu a privatização,
quando tivemos um número muito elevado de
trabalhadores da Vale
demitidos. Quando
conseguimos, com uma luta muito grandiosa, que
muitos deles fossem anistiados e voltassem para o
serviço estatal, e hoje estão em várias empresas
estatais em nosso estado, como o Departamento que
mexe com a parte de minerais no país, que é o
DNPM; como a Receita Federal e tantos outros
órgãos da iniciativa pública, estatal, que acolheram
esses colegas. Isso foi fruto de uma luta grandiosa
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que fizemos para recuperar alguns empregos de
nossos colegas que foram vítimas dessa construção
pelo Governo Federal de privatização da empresa.
Será um dia de homenagem, um dia bonito de
festa. 28 de abril é o dia em que se homenageia os
ferroviários, é o dia destinado aos ferroviários, e terá
essa comemoração agora, no dia 04 de maio, na
quinta-feira, às 19h, na Assembleia Legislativa e para
a qual convido todos os ferroviários que estão nos
assistindo, as pessoas que quiserem vir participar
dessa grande confraternização e festa da família
ferroviária são nossos convidados.
Aproveito esse tempo que me resta para falar
sobre uma grande audiência pública que fizemos
nesta Assembleia ontem, na companhia do Senhor
Deputado Doutor Hércules, da Senhora Deputada
Luzia Toledo, que também foi uma parlamentar que
solicitou essa audiência, e do Senhor Deputado
Hudson Leal. Fizemos uma grande audiência para
tratar da proibição de mais de quatrocentas espécies
de peixes aqui no litoral capixaba, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, que também nos orientou no
sentido de fazer essa audiência pública. É uma
proibição que está sendo feita através da Portaria n.º
445, do Ministério do Meio Ambiente, que visa a
inviabilizar o principal produto da nossa moqueca
capixaba, que é o peixe badejo, nas mais diversas
qualidades que ele possui, ou seja, esse peixe possui
várias denominações; apesar de ser badejo, tem
diferentes tipos de badejo. O principal da nossa
moqueca está sendo proibido nessa pesca. Foi
detectado que noventa e seis espécies de peixes são
muito comercializadas e vimos nessa audiência que
essa proibição da maioria desses peixes
comercializados e que são usados na nossa moqueca
capixaba, a proibição deles estaria impactando
significativamente os empregos de nossos
pescadores; impactando o nosso turismo, a nossa
rede hoteleira, a nossa rede de restaurantes, os
empregos que são ofertados por conta dessa
movimentação comercial da moqueca capixaba em
nosso Estado. Pessoas de diferentes lugares do
nosso país e de outros países vêm ao Espírito Santo
para degustar esse prato da nossa culinária, é
específico, característico da nossa culinária, pois
somente nós fazemos desse jeito e estaremos
impactados com essa Portaria.
Foi detectado que essa questão não foi
amplamente discutida com os setores interessados,
que são os pescadores. Senhor Deputado Doutor
Hércules, que também esteve nessa reunião
acompanhando esses trabalhos conosco e nos
ajudou a pensar numa saída para esse problema, foi
detectado que o setor pesqueiro não foi consultado.
Senhor Deputado Padre Honório, foi uma questão
vista pelos técnicos, mas por dentro eles viram
muito os diários de bordo, que não refletem a
realidade, Senhor Deputado José Esmeraldo, que
também é um defensor dessa causa e por isso esses
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diários estariam equivocados. O que fizemos?
Detectando essa falta de discussão, construímos
uma equipe que, hoje, às 14h se reunirá para fazer
a carta da área de pesca do setor pesqueiro do
estado do Espírito Santo a ser entregue ao ministro
do Meio Ambiente, ao ministro da Agricultura e ao
ministro da Indústria e do Comércio, que é para
onde vai a Secretaria da Pesca e ao setor pesqueiro
do Ministério para que revejam e façam justiça,
liberando na lista os principais peixes utilizados
comercialmente no estado do Espírito Santo,
especialmente na nossa moqueca capixaba.
Quero aqui, também, no minuto que me
resta, externar o meu carinho e a minha
consideração pelo povo pomerano do nosso
Estado, Senhor Deputado Sergio Majeski. Na
quinta-feira começará a festa dos pomeranos. Será
a vigésima oitava festa de emancipação da cidade.
Devo estar lá no domingo nas homenagens que
serão feitas, no desfile de todo o povo pomerano,
das crianças, contando a história de colonização
dos pomeranos no estado do Espírito Santo,
especialmente na cidade que, no meu
entendimento, é a mais pomerana do nosso estado,
que é Santa Maria de Jetibá, cidade pela qual tenho
um carinho muito grande e tenho buscado ajudar
por meio do meu vereador Clovis Braun, um
grande companheiro; o Joimar, chefe da Ciretran
do município onde temos um trabalho muito bom
na agricultura familiar, onde implementamos junto
com a Secretaria de Agricultura do nosso Estado,
as feiras agroecológicas que trazem os produtos,
principalmente daquela região de Santa Maria e da
região mais elevada, perto de Alto Santa Maria,
muitos agricultores familiares que trazem os seus
produtos para venderem nas feiras agroecológicas
do nosso estado, nos mais diversos shoppings e
praças aqui existentes.
O meu abraço ao povo pomerano e
esperamos que eles façam essa festa grandiosa,
com muita alegria, com muito carinho, com
respeito às pessoas e com segurança, porque Santa
Maria também precisa muito de segurança. Um
beijo no coração de todos. Muito obrigada, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, pela consideração
em ter me concedido a fala neste momento.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Sergio Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) –
Meus cumprimentos ao Senhor Deputado Enivaldo
dos Anjos, que preside a sessão neste momento e
aos Senhores Deputados ainda presentes neste
Plenário: Doutor Hércules, Padre Honório, Janete
de Sá e José Esmeraldo.
Dividirei esse tempo com assuntos

Vitória-ES, quarta-feira, 10 de maio de 2017

diferentes. Antes, porém, também gostaria de
parabenizar os taquígrafos, lembrados logo no
início da sessão pelo Senhor Deputado Doutor
Hércules. Meus parabéns e obrigado pelo trabalho
de vocês.
Como havia dito ontem, realizaremos hoje,
à noite, uma audiência pública nesta Casa, proposta
pela Frente Parlamentar de Políticas para a
Juventude, que tem como tema: Juventude: direito
à educação e ao trabalho.
É
um
tema
altamente pertinente, sobretudo no Espírito Santo.
Quando se observa o índice de desemprego no país
e no estado, observamos que o maior índice de
desemprego se dá justamente junto à população
jovem. Aqui no Espírito Santo isso tende a se
agravar. Por quê? Porque nos últimos dois anos e
meio, aproximadamente, temos tido várias escolas
fechadas no Estado, várias turmas fechadas, turnos
noturnos, praticamente a maioria das escolas
fechou, a educação para jovens e adultos fechou
em várias escolas, quase todos os cursos
profissionalizantes que existiam na rede estadual
foram fechados também, o que só agrava a
exclusão dos jovens.
Por causa disso vemos o governo usando
indevidamente o dinheiro da educação, conforme
já registramos aqui, os jornais estão repercutindo
ainda sobre a nossa representação junto à PGR,
pelo fato de o governo não estar investindo o
mínimo de vinte e cinco por cento na educação,
conforme prevê a Constituição. Só este ano, a
educação capixaba perde, pelo menos, seiscentos e
vinte milhões de investimentos em função das
manobras e da maquiagem que o governo do
Estado vem fazendo desde o ano de 2009.
Então, convido todos aqueles que estão nos
ouvindo, os pares também, para que hoje, às 19h,
no Plenário Dirceu Cardoso, façamos um amplo
debate sobre a situação do jovem capixaba,
atrelado à questão da falta de investimento em
Educação, o fechamento de escolas, turmas, turnos,
e modalidades de ensino.
Tenho falado sempre. Estamos aqui, ainda
na sessão, mas na fase das Comunicações. Todas
as sessões, praticamente, à exceção das duas
primeiras sessões deste ano, caíram para votação.
Ou seja, a sessão continua, mas não tem quorum
para votação. E isso só desgasta ainda mais a
imagem do Poder Legislativo. Qualquer um pode
consultar a pauta e verá que temos matérias para
serem analisadas que estão na pauta há um ano, ou
seja, há um ano não conseguimos chegar ao final
da pauta por manobras sempre feitas pela liderança
do governo, dia após dia. Esta semana tivemos um
feriado e nos dois dias só foram votados dois, três
projetos. E quando chega a projetos de deputados
que não interessam ao governo serem votados, se
pede para fazer uma manobra para a sessão cair.
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Isso é muito ruim.
Este é um Poder caro aos cofres públicos.
A população paga caro para manter este Poder.
Deveríamos sempre ter essa pauta limpa. Não há
motivação alguma para se imaginar que a pauta
tem setenta e cinco itens, que avançamos, no
máximo, dois ou três a cada sessão e logo o líder
do Governo faz uma manobra, pede aos deputados
para não registrarem presença, não dá quorum para
votação e continuamos aqui, podendo assomar à
tribuna para falar, mas não podemos votar porque
não tem deputado suficiente.
A sociedade está acompanhando isso e
precisa cobrar deste Poder! E o líder do Governo
tem que parar de fazer essas manobras. Isso daqui
não é um puxadinho do Palácio Anchieta, é um
Poder! E não pode ficar se curvando o tempo
inteiro àquilo que interessa – ou não – ao
governador do Estado.
Alguns já falaram aqui sobre a questão do
STF ontem. Há uma verdadeira revolta de grande
parte da população com o que acontece no STF,
não só pelo fato de que ontem concederam soltura
ao José Dirceu. O STF, desde a semana passada,
vem causando espanto, quando já tinha liberado o
Bumlai, o Genu, o Eike Batista, e agora o José
Dirceu. Ora, estava havendo negociações para que
o Palocci viesse a fazer delação premiada. E é
claro que, se ele fizesse, aí sim provas maiores e
mais robustas do que aquelas que já existem hoje
contra delatados na Lava Jato apareceriam,
provavelmente abarcando gente graúda do próprio
Judiciário. Então, isso me parece uma manobra
proposital de conceder a soltura desses já presos da
Lava Jato para que o Palocci, então, se animasse a
não fazer a delação premiada, podendo usar de
recursos parecidos com esse e daqui a pouco estar
na rua também.
É lamentável o que aconteceu ontem, mas
não é de hoje que ministros como Gilmar Mendes que já extrapolou todo o limite -, como
Lewandowski, e também o Toffoli – e só faltou aí
o Marco Aurélio, que também costuma conceder
coisas desse tipo –, fazem com o que STF, que
seria o último bastião para preservar algum tipo de
moralidade, de crença na Justiça, esteja jogando
também essa credibilidade no lixo. Sem contar o
discurso asqueroso que o ministro Gilmar Mendes
fez ontem em relação aos procuradores da Lava
Jato. Foram lamentáveis as palavras dele, para se
dizer o mínimo.
A Senhora Deputada Janete de Sá disse
aqui, e também falamos ontem, sobre o vigésimo
oitavo aniversário de emancipação política do meu
município natal, Santa Maria de Jetibá. Os festejos
começam hoje e vão até domingo. É a chamada
festa pomerana, que comemora a emancipação
daquele município de uma forma muito típica, em
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grande parte com atrações culturais, danças,
comidas típicas e desfiles, alusivos à própria
história do povo pomerano.
Santa Maria de Jetibá é considerado o
município mais pomerano do Brasil. Tem
pomeranos em Santa Catarina também, mas no
Espírito Santo, além de Santa Maria de Jetibá, tem
também pomeranos em Domingos Martins, Vila
Pavão, Vila Valério e Santa Leopoldina. Mas Santa
Maria de Jetibá é considerado o município mais
pomerano do Brasil, na verdade porque para aquele
município foi o maior grupo de imigrantes.
Pomeranos são povos germânicos que
saíram da antiga Pomerania, um território dividido
entre a Alemanha e a Polônia, e vieram para o
Brasil. Era um povo muito sofrido na Alemanha,
viviam quase em regime semifeudal. Chegaram ao
Espírito Santo e colonizaram principalmente
aquela região. É um povo extremamente
trabalhador, muito sério, dado efetivamente ao
trabalho e que merece todo nosso respeito.
Nasci no meio dos pomeranos, tenho uma
parte ligada também a ancestrais pomeranos.
Parabenizo Santa Maria de Jetibá pela
emancipação, da qual participei ativamente
naquela época. Foi um processo muito interessante
a emancipação de Santa Maria de Jetibá e do
município de Santa Leopoldina.
Santa Maria de Jetibá cresceu muito, hoje
tem cerca de quarenta mil habitantes. Na semana
passada estivemos naquele município com o
Senhor Deputado Gilsinho Lopes fazendo uma
audiência pública sobre segurança. Na cidade, a
violência tem crescido muito, como tem crescido
no estado inteiro. Essa é uma preocupação que
temos e precisa de outro olhar da Secretaria de
Segurança para resolver.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos.
Declino.
Concedo-a ao Senhor Deputado Freitas.
(Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Padre Honório.
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, Senhor Deputado José Esmeraldo, que
se prepara para falar depois, Senhores Deputados
Sergio Majeski, Doutor Hércules, Janete de Sá e
Enivaldo dos Anjos, aqueles que nos acompanham
pela TV Ales e servidores desta Casa; como hoje já
foi falado vários vezes, mais uma vez parabenizo
os taquígrafos pelo belo trabalho que realizam e
agradeço pelas gravações que recebemos de nossas
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ações nesta Casa. Muito obrigado. Que Deus possa
abençoar a cada um de vocês.
O dia 19 de março de 1949 é um marco
significativo da cultura negra do nosso estado.
Nesta data aconteceu a Insurreição de Queimado.
Apesar dos escassos registros sobre o assunto, essa
data é comemorada principalmente no Estado do
Espírito Santo, pois representa o grito de liberdade
dos negros escravizados.
São José do Queimado protagonizou a
maior rebelião dos escravos do Espírito Santo. A
insurreição foi liderada pelos heróis Chico Prego,
João da Viúva e Elisiário. Chico Prego, inclusive,
ganhou uma estátua em Serra Sede.
Considerado sítio histórico e cultural do
município e tombado pelo Conselho Estadual da
Cultura desde 1993, Queimado é composto pelas
ruínas da igreja construída pelos escravos, a Igreja
de São José do Queimado, e pelos resquícios
arqueológicos do povoado.
O fato ocorreu quando o missionário
Gregório José Maria de Bene tinha interesse em
construir uma igreja na região de São José do
Queimado, distrito de Serra e, para tanto, prometeu
aos escravos carta de alforria a cada um daqueles
que erguessem a igreja. Há entendimento
controverso quanto à atitude do frei Gregório, pois
há quem diga que ele nunca prometeu a liberdade
e, sim, pedira aos senhores de escravo para que
fossem dadas as alforrias.
Alguns historiadores consideram o frei um
verdadeiro defensor da liberdade dos escravos. O
fato é que, no término da construção da igreja, a
promessa, ou possível promessa de liberdade, não
foi cumprida. O que ensejou a revolta de cerca de
trezentos homens, mulheres e até crianças. A luta
entre escravos e policiais foi violenta e durou cerca
de cinco dias, até que Elisiário e outros líderes da
revolta fossem presos. Foi preciso a união das
polícias de Vitória e do Rio de Janeiro para conter
a rebelião.
Os rebelados foram presos e julgados,
cinco deles condenados à morte. Em razão de sua
participação, frei Gregório foi preso no dia 20 de
março e depois expulso do Estado do Espírito
Santo. Elisiário escapou da cadeia e refugiou-se
nas matas do morro do Mestre Álvaro e nunca foi
capturado. O escravo icônico desta revolta foi, sem
dúvida, Chico Prego, preso no dia 23 de março
de1849. O escravo permaneceu preso, inclusive há
quem diga que com a mesma roupa, até o dia 11 de
janeiro de 1850, data em que foi enforcado na
praça central do município de Serra como forma de
ensinamento aos demais escravos.
Atualmente, essa praça possui a estátua de
Chico Prego como homenagem à memória da
consciência e luta da negritude capixaba. Além
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disso, a lei de incentivo cultural do município de
Serra leva o nome de Chico Prego.
Na quarta-feira próxima, realizaremos
nesta Casa uma sessão solene sobre a Insurreição
de Queimado. Ano Passado, também realizamos
essa sessão solene e este ano novamente a
repetiremos, homenageando lideranças negras que
fizeram e fazem a história de nosso estado e,
principalmente, do município de Serra. Portanto,
gostaríamos de convidar as autoridades de Serra;
todos os vereadores; o prefeito; as lideranças
comunitárias; o nosso ex-vereador Sabino, hoje
trabalhando nos recursos humanos de Serra; o
nosso ex-vereador Gilmar; e o vereador Aécio;
vereadores negros que fazem um trabalho muito
importante em Serra e que, na realidade, ajudam a
defender esse tema e esse povo que, com sangue,
luta e determinação, conseguiu conquistar a
liberdade, entre aspas, porque ainda existe muita
escravidão desse povo que, com certeza, ajudou a
construir o nosso país.
Portanto, na próxima quarta-feira, às 16h,
realizaremos aqui uma sessão solene. Contaremos
com a presença de muitas lideranças e também
com o Afrozumba de Nova Venécia, liderado pelo
nosso amigo e companheiro Robinho, que fará uma
apresentação belíssima do Afrozumba; e outras
atividades culturais que farão parte desse nosso
momento
de
homenagem.
Serão
vários
homenageados. Teremos a comenda Chico Prego,
mais um gesto de respeito, gratidão e
reconhecimento da grande luta do povo negro na
construção deste estado, na construção deste país.
O sofrimento foi muito grande e, muitas
vezes, continua sendo.
Se você visita as penitenciárias, a maioria
dos presos é composta de jovens negros que, em
seus bairros, continuam não tendo as oportunidades
que esse povo merece. São nossos irmãos, que
muitas vezes continuam sendo discriminados,
continuam sendo colocados à margem da
sociedade. Mas, graças a um sistema de cotas
tiveram mais oportunidade de entrar nas
faculdades, e se sentem quase que ameaçados.
Seria o resgate de uma dívida histórica que
o país tem com a raça negra. Jovens, crianças,
homens e mulheres maltratados, condenados,
explorados por centenas de anos. Então, nessa
próxima quarta-feira estaremos parando, pelo
menos na sessão solene, para discutir um
pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre
isso e valorizar esse povo. Espero que um dia os
nossos estados, principalmente o nosso, possam
valorizar mais esse povo que vive, quase que sua
maioria, nas periferias; muitas vezes sem área de
esporte, sem área cultural, sem as políticas
públicas, sem atendimento médico necessário, sem
escola que lhe garanta ensino de qualidade e
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oportunidade. Mas é um povo guerreiro, um povo
atuante, um povo brilhante, um povo que guarda
em sua memória, que guarda em sua cultura, que
guarda dentro da sua própria luta o orgulho de ter
conquistado, pelas próprias forças, a sua liberdade.
Portanto, na próxima quarta-feira, às dezesseis
horas, neste plenário, faremos essa sessão solene
em homenagem ao povo negro, ao Chico Prego e a
todos aqueles que lutam pela liberdade de qualquer
nação.
Obrigado, uma boa-tarde, uma boa semana,
e que Deus esteja abençoando a todos.
(Registra presença o Senhor
Deputado José Esmeraldo)
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... Aliás, estou falando deputada, mas
tem alguma deputada aqui, no plenário? Não.
Retiro a deputada.
Saúdo os Senhores Deputados presentes
nesta quarta-feira: o Senhor Deputado Doutor
Hércules, como sempre presente; o Senhor
Deputado Padre Honório; o Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos; e este deputado. Quatro
deputados presentes.
Saúdo as nossas queridas taquígrafas e
taquígrafos, porque aqui não é só taquígrafo, mas
também taquígrafas. E as taquígrafas fazem a
diferença porque são em número maior. Saúdo
vocês que fazem um trabalho importante nesta
Casa de Leis. Saúdo os funcionários desta Casa e
todos da televisão. É importante a presença de
vocês. Sem vocês não há sessão. Saúdo os
seguranças, que geralmente são esquecidos. Os
seguranças são esquecidos, mas temos que falar
deles aqui também, tão importantes, muito embora
não tenha dado briga nenhuma aqui na Assembleia.
Mas se por ventura houver, cada um dos
seguranças corre para um lado.
Volto, Senhor Presidente, para me reportar
a uma reunião que fiz.
Senhor Deputado Padre Honório, já falei
seu nome? Falei, não é? O Senhor Deputado Padre
Honório também não falta à sessão.
Mas me reporto a uma reunião que tivemos
na região de Jabaeté, que pertence a Terra
Vermelha. É um local muito importante dentro do
nosso estado do Espírito Santo. Fui à Jabaeté a
convite e fiquei muito feliz, alegre e satisfeito.
Jabaeté, na verdade, é abandonado pelos políticos.
Os políticos só vão a Jabaeté para pedir voto. Essa
é a verdade. Essa foi uma das reclamações que tive
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na quarta-feira à noite, na presença da minha amiga
Xuxu, do presidente da comunidade e de várias
outras pessoas que participaram da reunião. Quero
citar cada um: Marcos Antônio, Leandro Feu,
Maria Helena, Sara Costa, Wanderlei Costa,
Luciene da Silva, Raphael Stein, Eliane do
Nascimento e a jovem Ana Júlia. Estava presente
também o presidente de Jabaeté, que me convidou,
com minha amiga antiga, Xuxu.
Mas o motivo principal da nossa ida e da
nossa discussão é exatamente com relação ao
Centro de Tratamento de Toxicômanos, anunciado
pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Vila
Velha em 2012 como um centro psicossocial para
atender cento e noventa pacientes, jovens e
adolescentes, em tratamento de álcool e outras
drogas. A unidade que fica na rua C, sem número,
no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha,
tornou-se um impasse.
De acordo com o presidente de Jabaeté,
Rodrigo Silva Santos, e com as líderes
comunitárias Rosa Martins Pereira e Maria Nilsa,
Xuxu, o centro, que está com as obras paralisadas,
ficaria entre duas escolas. Ou seja, há três escolas.
Duas escolas para jovens, adolescentes e adultos e
uma creche. Esse centro está no meio desse sistema
educacional.
É inadmissível que tenhamos um centro de
tratamento de drogados no convívio de mais de
cinco mil adolescentes, jovens e crianças. Não sei
quem bolou esse centro, como também não sou
contrário a esses centros, mas não em um local
daquele. Aí está o impasse. Não naquele local. Os
moradores de Jabaeté não querem a convivência
entre jovens, crianças e adultos, numa faixa,
aproximadamente, de cinco mil pessoas
convivendo com aqueles que procuram o
tratamento. Sobre o qual somos favoráveis, é
obvio. Mas não ali. Ali não é local de ter o centro
de tratamento para drogados. Precisamos de vários
centros, em função do número de pessoas
drogadas, não só pelo álcool, mas também pelas
drogas, cocaína, maconha e outros tipos.
Por isso, tomamos a liberdade de vir à
tribuna desta Casa de Leis, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, para fazer a nossa fala, em
função do compromisso assumido. Não acredito
que o Governo do Estado, não acredito que a
prefeitura de Vila Velha dará continuidade à
conclusão desse centro de drogados.
Acho e assino embaixo que devemos ter
em locais adequados não um nem dois, mas vários
centros, mas não ali. Ali não é local para um centro
de tratamento de drogados. Essa não é a fala, não é
o pensamento somente do Deputado José
Esmeraldo, é o pensamento de grande parte da
comunidade, talvez noventa por cento, que não
aceitam, não querem. E o pior, as autoridades
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municipais e estaduais não vão lá ouvir a
comunidade. Por que não vão ouvir a comunidade?
Querem jogar de cima para baixo. A casa não pode
ser iniciada pelo telhado, tem que ser pela base,
pela fundação. E a fundação são os moradores de
Jabaeté. Eles que conhecem, são os que ficarão ali
tendo todo tipo de problema.
Por isso, vim aqui, desta tribuna, fazer
minha fala com relação às autoridades do
município; não só do município de Vila Velha, mas
também do Estado, para que não consolidem, não
coloquem, na linguagem mais simples, pessoas em
tratamento naquele local inadequado. Quem bolou
aquilo ali, para mim é um débil mental! No meio
de um monte de escolas! Inclusive, tem o problema
do traficante, que vai lá, sabe como é a situação, e
isso ainda causa um transtorno maior.
Por isso, tomamos a liberdade de vir à
tribuna, e vou repercutir quantas vezes for
necessário.
Senhor Presidente, dá para dar mais uns
minutinhos, porque ninguém mais vai falar. E
estou aqui até o meio-dia. V. Ex.ª marque meu
tempo.
Quero aqui repercutir. Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, agradeço por sua gentileza. V.
Ex.ª, inclusive, está ajudando também o povo de
Jabaeté, que não quer o centro de tratamento de
drogados ali, de toxicômanos, não quer esse centro.
Que tenha dezenas, centenas de centros, somos
favoráveis, mas no local adequado. É inadmissível
onde tem creche, onde tem escola de segundo grau,
colocarmos ali um centro de drogados no meio, no
centro de gravidade. O indivíduo que bolou isso,
acho que quando ele fez esse projeto deveria estar
nas nuvens ou deveria talvez também estar meio
doidão. Só pode.
Fui lá e vi. Fui convidado pela comunidade
e irei quantas vezes for. Não mando, eu vou! Eu
vou, não sou deputado de paletó e gravata. Vou
para ver o que está acontecendo. É isso que temos
que fazer. E não mandar assessor, não! Assessor
vai junto comigo, mas o comando está comigo.
Quero saber tim-tim por tim-tim o que está
acontecendo. Não ouvi da boca de ninguém, vi
com meus próprios olhos.
Toda a comunidade está preocupada.
Ninguém é contra o centro. Queremos que tenham
vários centros, mas não ali, ali não é local. Se o
Governo do Estado for lá dar continuidade, eu sou
da base do Governo enquanto o Governo estiver
dando certo. Se não tiver, venho para cá. E sou um
orador que não tem medo de cara feia e não tem
negócio de ameaça comigo, não! Não tenho rabo
preso com o Governo, nem com governante, nem
com ninguém. Represento vinte e três mil,
duzentos e quarenta e três votos. A eles devo
minha eleição. Com muito trabalho, com muita luta
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e com muito sacrifício. Se dependesse de
governante para ganhar eleição, não seria nem
inspetor de quarteirão. Até mesmo porque não é
bom botar um deputado dentro do plenário que fala
o que pensa. É bom botar outros, que mastigam,
mastigam, mastigam e... Aqui não! Quando estiver
certo, venho e defendo; quando estiver errado
também defendo.
Esse caso é berrante, é uma vergonha! Isso
é um achincalhe com os moradores de Jabaeté. Os
moradores de Jabaeté não merecem do Governo e
do município esse tipo de atenção. Agradeço ao
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao
Senhor Deputado Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB)
– Senhor Presidente, Deputado Enivaldo dos
Anjos, e Senhor Deputado José Esmeraldo, que
ainda estão no plenário, quero inicialmente
repetir o que já foi dito. Mais uma vez
parabenizo os taquígrafos, uma vez que já disse e
repito, todo ano falo sobre isso aqui: os
taquígrafos, sem desmerecer os demais
profissionais da nossa Casa, registram a nossa
história, a nossa fala, as nossas posições. Apesar
de estar com a voz meio rouca, não poderia
deixar de voltar aqui e falar da importância desse
profissional.
Dizer também que taquigrafia é o ato de
se escrever na velocidade que se fala, razão pela
qual tenho procurado falar bem devagar para
que a fidelidade da sua escrita, que realmente é
uma coisa muito difícil, muito complicada,
possa ser feita em tempo real.
Lembro-lhes também que hoje teremos
uma sessão solene, em Vila Velha, em
homenagem aos taquígrafos. Também, fico
muito honrado em ter criado o serviço de
taquigrafia na Câmara de Vila Velha, em 1989.

Não pude fazer o concurso na época
porque o prefeito da época não repassou o
recurso para isso. Mas, na verdade, em seguida,
o próximo presidente fez o concurso e o serviço
de taquigrafia, naturalmente, perdura até hoje.
Hoje é o Dia da Liberdade de Imprensa.
A imprensa tem ajudado a mudar o nosso país.
A imprensa muitas vezes, em épocas tão
recentes, era obrigada a varrer as coisas deste
país para debaixo do tapete. Era assim. Se o
jornalista não escrevesse aquilo que era a
realidade, era demitido. Hoje, não. Felizmente
temos a imprensa livre. Quero homenagear todos os
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profissionais de imprensa. Não só aquele que
escreve, mas aquele que trabalha na imprensa, que
milita de uma forma ou de outra levando a notícia
para o nosso município, estado, país e com muita
propriedade.

Diante dessa mudança que tivemos na
imprensa temos que registrar também na
Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal
de Justiça, Supremo, enfim, esse grupo que
forma uma orquestra ou um bloco monolítico
tem mudado, naturalmente, algumas posições
de alguns políticos.
É verdade que ficamos tristes ainda ao
ver um assassino igual ao o ex-goleiro Bruno,
que ainda encontra um time que contrata um
bandido, um criminoso, um assassino que
mata uma pessoa, some com o corpo dessa
pessoa e, infelizmente, saiu da cadeia. Mas,
felizmente, retornou para o lugar que ele
merece.
Queria também registrar, recomendar,
já fiz mais cedo, mas agora com um
pouquinho mais de tempo recomendar este
livro denominado Do Bestial ao Genial. São
frases políticas. Solicito mais uma vez que o
cameramem dê um take para mostrar a obra
de Paulo e André Buchsbaum.
Recomendo este livro, especialmente
aos políticos de todas as categorias, políticos,
ex-políticos que possam ler este livro. Não se
trata de proteger nenhum nem outro, mas
simplesmente mostrar. Na capa tem Bush,
Fernando Henrique, Einstein, Lula, um
puxando pelo rabo, outro puxando pelo
pescoço de um burro. Aqui fala o seguinte:
Uma tirada de efeito tem poder.
Fecha um argumento, encerra
uma discussão e, algumas vezes,
entra para a história. Há frases
que inspiram os homens...
Ao falar os homens não quis dizer nada
de gênero; o autor quis dizer ser humano.
... e causam inveja. Mas há as
que entram no campo da
imbecilidade e se tornam
asneiras de alegrar qualquer
roda de bar.
Em “Do bestial ao genial”,
Paulo e André Buchsbaum
reúnem pérolas de dois tipos,
Mas com algo em comum: todas

Diário do Poder Legislativo - 107

gravitam em torno do universo
rico em piadas que se tornou o
cenário político nacional. Sem,
no entanto, esquecer alguns
clássicos internacionais como
Bush, no campo do bestial, e
Churchill, sempre genial com as
palavras.
O livro é dividido em duas
partes. A primeira foca a
história brasileira recente. Da
epopéia de Getúlio, passando
por Figueiredo, Sarney, Collor,
FHC, o Plano Real, Lula e o PT
no poder. Quase um estudo
antropológico de tudo o que já
se ousou dizer em público por
grandes personalidades – nem
sempre em português claro.
Tudo
devidamente
contextualizado e com uma
pequena biografia do autor.
Vale a pena ler.
Ainda tenho alguns minutos. Ele diz o
seguinte:
Na segunda parte, o elenco
muda: saem os políticos e
entram frases de craques como
Millôr, Jô Soares e Voltaire.
Mas o tema é o mesmo:
integridade, ética, conchavos.
Há ainda piadas de política e
histórias pitorescas do mundo
da política. Algumas frases
levam a pensar “Que animal
disse isso?”, mas é preciso
sempre lembrar que “O animal é
gente como a gente.” Quem
disse isso? Leia aqui.
Registro que é importante os políticos
lerem este livro e fazerem uma reflexão. Este
livro está em minha pequena biblioteca. Hoje,
às 5h30min, resolvi olhar meus livros antigos e
achei esta obra prima.
Mais uma vez quero dizer do Maio
Amarelo. Têm muitas vidas sendo ceifadas por
malucos irresponsáveis, criminosos ao volante
matando as pessoas.
Lembro também de nosso querido
Fabiano Contarato, que era delegado de delitos
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de trânsito, um missionário nesse mister.
Organizou uma missa todo primeiro domingo
do mês de agosto, pois o segundo é Dia dos
Pais. Subimos o convento para a realização de
uma missa. Subimos a pé da entrada do
convento ao pátio do convento. Antigamente,
íamos até a capelinha, mas a missa ficou muito
grande e hoje é celebrada no pátio.
Está veiculando na televisão a
propaganda do Detran mostrando a
dificuldades no trânsito e Isaías que foi ao IML
reconhecer o corpo de sua filha Sâmia,
assassinada por um maluco, um irresponsável
ao volante. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) - Não havendo mais
oradores inscritos e nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes,
porém, convoco os Senhores Deputados para a
próxima, solene, dia 04 de maio de 2017, às
19h, conforme requerimento da Senhora
Deputada Janete de Sá, aprovado em Plenário,
em homenagem ao Dia do Ferroviário, para
qual designo Expediente o que ocorrer, e
comunico que haverá sessão ordinária dia 08
de maio de 2017, cuja Ordem do Dia é a
seguinte: discussão única, nos termos do art.
66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei n.º 237/2015;
discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, da
Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei n.º 255/2015; discussão única,
em regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os
296/2015 e 307/2016; discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar n.º 12/2017; votação adiada,
com discussão única encerrada, do Projeto de
Lei Complementar n.º 19/2015; votação
adiada, com discussão única encerrada, do
Projeto de Lei n.º 93/2016; votação adiada,
com discussão encerrada em 2.º turno, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º
10/2015; discussão, em 1.º turno, da Proposta
de Emenda Constitucional n.º 01/2016;
discussão única dos Projetos de Lei n.os
144/2015, 325/2015, 395/2015, 419/2015,
430/2015, 433/2015, 30/2016, 176/2016,
187/2016, 200/2016, 231/2016, 240/2016 e
265/2016; votação adiada, com discussão
prévia encerrada, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 22/2015; votação adiada,
com discussão prévia encerrada, do Projeto de
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Resolução n.º 57/2015; votação adiada, com
discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei
n.os 480/2015, 02/2016, 60/2016, 95/2016,
109/2016, 114/2016, 129/2016, 86/2015,
162/2015, 272/2015, 365/2015, 409/2015 e
443/2015; votação adiada, com discussão
prévia encerrada, das Propostas de Emenda
Constitucional n.os 06/2016 e 07/2016; votação
adiada, com discussão prévia encerrada, dos
Projetos de Lei n.os 83/2016, 84/2016, 89/2016,
91/2016, 98/2016, 103/2016, 106/2016,
125/2016, 152/2016, 161/2016, 178/2016,
181/2016, 183/2016, 194/2016, 207/2016,
218/2016, 224/2016, 229/2016, 251/2016,
264/2016 e 274/2016; votação adiada, com
discussão prévia encerrada, do Projeto de
Decreto Legislativo n.º 64/2015; votação
adiada, com discussão prévia encerrada, dos
Projetos de Resolução n.os 15/2016 e 30/2016;
votação adiada, com discussão prévia
encerrada, dos Projetos de Lei n.os 159/2015 e
193/2015; votação adiada, com discussão
prévia encerrada, da Proposta de Emenda
Constitucional n.º 08/2016; votação adiada,
com discussão prévia encerrada, dos Projetos
de Lei n.os 33/2016, 242/2016, 263/2016,
282/2016, 284/2016 e 286/2016; votação
adiada, com discussão prévia encerrada, do
Projeto de Resolução n.º 27/2016; votação
adiada, com discussão prévia encerrada, dos
Projetos de Lei n.os 449/2015, 166/2016,
202/2016, 297/2016, 306/2016, 198/2016 e
299/2016; discussão prévia dos Projetos de Lei
n.os 255/2016, 291/2016, 294/2016 e 330/2016;
discussão prévia do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 82/2016; discussão prévia do Projeto
de Lei n.º 12/2017; discussão especial, em 3.ª sessão,
dos Projetos de Lei n.os 104/2017, 109/2017,
123/2017 e 128/2017; discussão especial, em 3.ª
sessão, dos Projetos de Resolução n.os 13/2017 e
14/2017; discussão especial, em 1.ª sessão, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 20/2015;
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei
n.os 111/2017 e 122/2017; discussão especial, em 1.ª
sessão, dos Projetos de Decreto Legislativo n.os
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 e 11/2017;
discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de
Resolução n.º 16/2017.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às onze horas e
cinquenta e quatro minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registraram presença os Senhores
Deputados Nunes e Raquel Lessa.

HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
DAS COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E
REDAÇÃO
Dia: terça-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”.
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS
Dia: segunda-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”.
COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE
(quinzenal)
Dia: terça-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Rui Barbosa”.
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA
E DE LOGÍSTICA
Dia: segunda-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Rui Barbosa”.
COMISSÃO DE SEGURANÇA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Dia: segunda-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”.
COMISSÃO DE CULTURA E DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Dia: terça-feira
Horário: 9h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
(quinzenal)
Dia: segunda-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”.
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
Dia: terça-feira
Horário: 09h
Local: Plenário “Rui Barbosa”.

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA
E DOS DIREITOS HUMANOS
Dia: terça-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo
Ribeiro”.
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE
DROGAS
Dia: segunda-feira
Horário: 13h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo
Ribeiro”.
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E AOS ANIMAIS (quinzenal)
Dia: segunda-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (quinzenal)
Dia: quarta-feira
Horário: 12h
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”.
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL,
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL,
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS (quinzenal)

Dia: terça-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Rui Barbosa”.
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE
REFORMA AGRÁRIA

Dia: terça-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”.
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO
Dia: terça-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Rui Barbosa”.
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
(quinzenal)

Dia: quarta-feira
Horário: 12:30h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”.
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