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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33/2017 

Autor: Deputado RODRIGO COELHO 

Ementa: Altera e revoga dispositivos da Resolução 

n° 2.172, de 12 de maio de 2004, que institui a 

“Medalha Educador Capixaba Renato Pacheco”. 

 
I - R E L A T Ó R I O 

 

O presente Projeto de Resolução n° 

33/2017, de autoria do Deputado Rodrigo 

Coelho, visa alterar e revogar dispositivos da 

Resolução n° 2.172, de 12 de maio de 2004, 

que institui a “Medalha Educador Capixaba 

Renato Pacheco”. 
 

A matéria foi protocolada em 27 de junho de 

2017, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

28 de junho de 2017 e publicada no Diário do Poder 

Legislativo  de 07 de julho do corrente ano.  

 

O presente Projeto veio a esta Comissão de 

Constituição e Justiça para exame e parecer na forma 

do disposto no artigo 41 do Regimento Interno da 

ALES - Resolução nº 2.700/2009. 

 

É o relatório. 

 
II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

A iniciativa em foco, Projeto de Resolução nº 

33/2017, proposta pelo Deputado Rodrigo Coelho, 

objetiva alterar e revogar dispositivos da Resolução 

n° 2.172, de 12 de maio de 2004, que institui a 

“Medalha Educador Capixaba Renato Pacheco”. 

 

Consoante justificativa do autor “o presente 

Projeto de Resolução visa a alteração e revogação de 

dispositivos da Resolução nº 2.172, de 12 de maio de 

2004, que Institui a Medalha Educador Capixaba 

Renato Pacheco. 

 

O objetivo desta proposição é agilizar e 

ampliar a capacidade de concessão de homenagens 

em favor dos profissionais e das instituições públicas 

e privadas que atuam pelo bem da Educação no 

âmbito do Estado do Espírito Santo realizando 

trabalho inovador, criativo e transformador na vida 

de seus alunos e na comunidade onde atuam.”. 

Sob o prisma da constitucionalidade formal, 

não há quaisquer obstáculos a serem levantados, visto 

que a matéria-objeto da proposição é de competência 

exclusiva do Poder Legislativo, sendo o presente 

Projeto de Resolução amparado pelo art.56, inciso II, 

da Constituição do Estado do Espírito Santo, que 

versa, in verbis: 

 

Art. 56. É de competência exclusiva 

da Assembleia Legislativa, além de 

zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de 

atribuição normativa dos outros 

Poderes:  

I - eleger a Mesa; 

II - dispor sobre seu regimento 

interno. 

 

No que tange a iniciativa legislativa, 

constatamos que compete ao Deputado autor iniciar o 

referido Projeto de Resolução na conformidade do 

art. 151, §1º, inciso V e 152, inciso I, todos da 

Constituição Estadual, a saber: 

 

Art. 151. Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e 

de lei.  

 

§ 1º Os projetos de resolução são 

destinados a regular, com eficácia 

de lei ordinária, matérias da 

competência privativa da 

Assembleia Legislativa e as de 

caráter político, processual, 

legislativo ou administrativo, ou 

quando deva a Assembleia 

Legislativa pronunciar-se em casos 

concretos, tais como:  

 

I - (...); 

  

V - matéria de natureza 

regimental; 

 

Art. 152. A iniciativa de projetos 

na Assembleia Legislativa, nos 

termos da Constituição Estadual e 

deste Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

Verifica-se que a espécie normativa adequada 

para tratar do tema e a Resolução, estando o projeto, 

neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual, conforme descrito no artigo 265 do 

Regimento Interno. 
 

Art. 265. O Regimento Interno 

poderá ser modificado mediante 

projeto de resolução da Assembleia 

Legislativa.  
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A proposição será submetida ao regime de 

tramitação ordinária conforme dispõe o artigo 265, § 

2º, do Regimento Interno e, o quórum e o respectivo 

processo de votação serão de maioria simples estando 

presente no mínimo à maioria absoluta dos membros 

em votação simbólica, na forma do art. 200, I e art. 

201, do Regimento Interno (Resolução nº 

2700/2009). 

 
Após análise dos aspectos constitucionais 

formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 

comparando o conteúdo do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 

referido projeto encontram compatibilidade com os 

preceitos constantes das Constituições, Federal e 

Estadual. 

 
Em ato contínuo, a proposição deverá seguir 

para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação (artigo 41, inciso I, do Regimento 

Interno) e, após, para a Mesa Diretora (artigo 17, 

inciso XXI, do Regimento Interno). 

 
Em tempo, no que concerne ao ponto da 

vigência da lei no tempo, tem-se que, por se tratar de 

objeto normativo de fácil aplicabilidade, não há 

parâmetros de razoabilidade em se exigir prazo de 

vacatio legis para a entrada em vigor do Projeto de 

Resolução nº 33/2017, na hipótese de ser o mesmo 

transformado em Resolução. Nota-se, inclusive, que a 

necessidade de imediata aplicabilidade do projeto 

ampara-se na avaliação e ordenança da própria 

Assembleia Legislativa, haja vista tratar-se de 

matéria interna corporis de natureza regimental. 

 
Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso 

III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Da 

Compatibilidade com os Princípios, Direitos e 

Garantias Previstos no art. 5º da Constituição 

Federal), observa-se que os mesmos formam um 

acervo exemplificativo de Direitos Humanos Civis 

(Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de 

proteção do indivíduo contra a ação danosa e 

indevida juridicamente do próprio Estado. 

 
Ora, cabe novamente destacar que os direitos 

humanos individuais possuem natureza de proteção 

do indivíduo em face da ação não autorizada 

juridicamente do Estado. Desta forma, o Projeto de 

Resolução nº 33/2017 não possui qualquer 

ressonância com esses Direitos Fundamentais, haja 

vista que não trata de ação incidente sobre os 

indivíduos presentes na sociedade e nem em relação 

aos seus bens, mas somente de simples alteração dos 

procedimentos regimentais dos trabalhos legislativos 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 
Em suma, por não possuir alcance sobre os 

direitos fundamentais previstos no art. 5º da 

Constituição Federal e nem em qualquer outro 

diploma constitucional ou legal. Frente a isso e por 

não ser incompatível com qualquer direito humano, 

cabe confirmar ampla compatibilidade da pretensa 

norma com a hodierna ordem constitucional. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso 

III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do Respeito ao 

Princípio Constitucional da Isonomia), a análise 

converge também para o que se registrou no 

parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Resolução nº 

33/2017 não possui qualquer ressonância com 

Direitos Fundamentais e esse quadro específico da 

proposição inclui o Princípio da Isonomia que possui 

endereço no próprio art. 5º, caput e inciso I, da 

Constituição Federal. Vejamos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

I - homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição; 

 

Desta forma, aflora da análise que o projeto 

em comento não produz resultado que afronta a 

condição de isonomia das pessoas, pela simples razão 

de que não versa sobre matéria de direitos 

fundamentais, mas, somente, de mero procedimento 

legislativo de natureza regimental. Disso, não resta 

outra posição que a óbvia confirmação de pleno 

respeito, por parte do objeto normativo do Projeto de 

Resolução nº 33/2017, ao Princípio Constitucional da 

Isonomia. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso 

III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do Respeito ao 

Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa 

Julgada), contempla-se que o mesmo igualmente 

converge para o art. 5º da Constituição Federal. In 

verbis: 
 

“Art. 5º.......................................... 

XXXVI - a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada;” 

 

Nesse diapasão a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 

4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição 

Federal e passou a integrá-la infra 

constitucionalmente, inclusive para fins de conceituar 

juridicamente tais Institutos de Segurança Jurídica, 

que são importantes garantidores de Paz Social. 

Assim, dita a ordem legal: 
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“Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito 

imediato e geral, respeitados a ato 

jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada. 

 

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito 

o já consumado segundo a lei 

vigente ao tempo em que se 

efetuou. 

 

§ 2º Consideram-se adquiridos 

assim os direitos que o seu titular, 

ou alguém por ele, possa exercer, 

como aqueles cujo começo do 

exercício tenha termo pré-fixo, ou 

condição pré-estabelecida 

inalterável, a arbítrio de outrem. 

 

§ 3º Chama-se coisa julgada ou 

caso julgado a decisão judicial de 

que já não caiba recurso.” 

 

Desta forma nos termos constitucionais e 

legais, o Projeto de Resolução nº 33/2017 não inova a 

ordem jurídica para produzir efeito no que diz 

respeito da capacidade de ampliar a concessão de 

homenagens em favor dos profissionais da educação, 

não implica em desatendimento ao que juridicamente 

foi firmado por partes ou decidido em definitivo pela 

prestação jurisdicional. Em outros termos, a 

proposição legislativa indicada não desrespeita estes 

Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico 

Perfeito e Coisa Julgada) pela simples razão de que 

não normatiza nada antinômico ao interesse ou 

direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas, somente, 

trata sobre simples matéria pertinente ao regimento 

interno do Poder Legislativo Estadual. 
 

Toda a realidade jurídica aferida da análise 

técnica constrói incontest a conclusão única e plena 

de que a proposição é, material e formalmente, 

constitucional, tanto perante a ordem constitucional 

republicana, quanto perante a ordem constitucional 

estadual. 

 

Por seu turno, estendendo a análise técnica da 

proposição, verifica-se que não há oposição na 

doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais 

Superiores pátrios que impeça, material ou 

formalmente, o projeto de ser aprovado, 

consequentemente, recebe o grau de jurídico. 

 

Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a 

normatividade do projeto de resolução não afronta a 

legislação federal e estadual, ao contrário atende a 

todos os preceitos, em especial a estipulada para a 

aprovação de modificações parciais do Regimento 

Interno (art. 265 da Resolução nº 2.700/2009).  

 

Quanto à técnica legislativa empregada, a 

propositura atende as normas estabelecidas na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, que versam sobre a elaboração, redação, 

alteração e a consolidação das Leis, conforme 

determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal e estabelecem normas para 

consolidação dos atos normativos que menciona 

consoante destacada as fls. 07 dos autos, as quais são 

por sua adoção. 

 

Por sua vez a Diretoria de Documentação e 

Informação menciona que não existem normas legais 

em vigor, em tramitação correlatas ou similares com 

a matéria, fls. 04 dos autos. 

 

Isto posto, opinamos pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 

33/2017, de autoria do Deputado Rodrigo Coelho. 

 

Diante do exposto, sugerimos aos Ilustres 

pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 389/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 

033/2017, de autoria do Deputado Rodrigo Coelho. 
 

PLENÁRIO RUI BARBOSA, em 22 de 

agosto de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES - Presidente 

GILSON LOPES - Relator 

JANETE DE SÁ 

ESMAEL ALMEIDA 

 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33/2017 

Autor: Deputado RODRIGO COELHO DO 

CARMO 

Ementa: Altera e revoga dispositivos da Resolução 

n° 2.172, de 12 de maio de 2004, que institui a 

“Medalha Educadora Capixaba Renato Pacheco”. 

 

RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Resolução n° 33/2017, 

de autoria do Deputado Rodrigo Coelho, visa alterar 

e revogar dispositivos da Resolução n° 2.172, de 12 

de maio de 2004, que institui a “Medalha Educadora 

Capixaba Renato Pacheco”. 

 

A matéria foi protocolada em 27 de junho de 

2017, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

28 de junho de 2017 e publicada no Diário do Poder 
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Legislativo, consoante legislação vigente, na sua 

edição de 07 de julho de 2017.  

 

Após a proposição ser encaminhada a 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação para exame e parecer, aonde recebeu 

parecer pela constitucionalidade e aprovação, foi 

encaminhada a esta Comissão de Educação, 

conforme trâmite regimental, para análise de mérito, 

nos termos do artigo 48 do Regimento Interno - 

Resolução nº 2.700/2009 para exame e parecer.  

 

É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
O presente Projeto de Resolução nº 33/2017, 

que possui como autor o Exmº Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, objetiva alterar e revogar 

dispositivos da Resolução n° 2.172, de 12 de maio de 

2004, que institui a “Medalha Educadora Capixaba 

Renato Pacheco”. 

 

O objetivo desta proposição é agilizar e 

ampliar a capacidade de concessão de homenagens 

em favor dos profissionais e das instituições públicas 

e privadas que atuam pelo bem da Educação no 

âmbito do Estado do Espírito Santo realizando 

trabalho inovador, criativo e transformador na vida 

de seus alunos e na comunidade onde atuam. 

 

As normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições Federal e Estadual. 

Assim, sob a ótica desta Comissão de Educação, 

podemos concluir que o referido Projeto de 

Resolução se afigura como de relevante interesse 

público, o que nos faz adotar posicionamento 

favorável a aprovação da matéria, razão pela qual 

sugerimos aos ilustres pares desta Comissão a adoção 

do seguinte: 

 
PARECER Nº 04/2017 

 

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO é pela 

aprovação do presente Projeto de Resolução nº 

033/2017, de autoria do Deputado Rodrigo Coelho. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 23 de agosto 

de 2017. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

BRUNO LAMAS - Relator 

PASTOR MANSUR 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33/2017 

Autor: Deputado RODRIGO COELHO DO 

CARMO 

Ementa: Altera e revoga dispositivos da Resolução 

n° 2.172, de 12 de maio de 2004, que institui a 

“Medalha Educadora Capixaba Renato Pacheco”. 

 

RELATÓRIO 

 

O presente Projeto de Resolução n° 33/2017, 

ora apresentado, de autoria do Deputado Rodrigo 

Coelho, visa alterar e revogar dispositivos da 

Resolução n° 2.172, de 12 de maio de 2004, que 

institui a “Medalha Educadora Capixaba Renato 

Pacheco”. 

 

A matéria foi protocolada em 27 de junho de 

2017, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

28 de junho de 2017 e publicada no Diário do Poder 

Legislativo, consoante legislação vigente, na sua 

edição de 07 de julho de 2017.  

 

Na Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação a propositura recebeu 

parecer pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, vindo, a seguir, 

a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas para 

exame e parecer de mérito, na forma dos artigos 42 e 

43 do Regimento Interno da ALES - Resolução nº 

2.700/2009. 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

A iniciativa em foco, Projeto de Resolução nº 

33/2017, proposta pelo Deputado Rodrigo Coelho Do 

Carmo, objetiva alterar e revogar dispositivos da 

Resolução n° 2.172, de 12 de maio de 2004, que 

institui a “Medalha Educadora Capixaba Renato 

Pacheco”. 

 

Consoante justificativa do autor “o presente 

Projeto de Resolução visa a alteração e revogação de 

dispositivos da Resolução nº 2.172, de 12 de maio de 

2004, que Institui a Medalha Educador Capixaba 

Renato Pacheco. 

 

O objetivo desta proposição é agilizar e 

ampliar a capacidade de concessão de homenagens 

em favor dos profissionais e das instituições públicas 

e privadas que atuam pelo bem da Educação no 

âmbito do Estado do Espírito Santo realizando 

trabalho inovador, criativo e transformador na vida 

de seus alunos e na comunidade onde atuam.”. 

 

Após análise dos aspectos constitucionais 

formais realizada no âmbito da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, e 

do mérito, analisado pela Comissão de Educação, a 

presente proposição foi encaminhada a esta 
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Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para 

análise dos aspectos financeiros e orçamentários da 

proposição.  

 

Assim, as normas introduzidas no referido 

projeto encontram compatibilidade com os 

preceitos constantes das Constituições, Federal e 

Estadual. Além disso, não ferem nenhuma norma 

legal de natureza financeira orçamentária, nem cria 

ônus de qualquer espécie para o Poder Legislativo. 

 

Destarte, nosso entendimento é no sentido 

da aprovação da presente matéria, que não trará 

nenhum gasto suntuoso que poderá repercutir 

negativamente nas finanças públicas, razão pela 

qual sugerimos aos ilustres pares desta Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 067/2017 

 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 

DE CONTAS é pela aprovação do presente 

Projeto de Resolução nº 033/2017, de autoria do 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 04 de 

setembro de 2017. 

 

DARY PAGUNG - Presidente 

ALMIR VIEIRA - Relator 

JOSÉ ESMERALDO 

JAMIR MALINI 
 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.894 

 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a PAULO 

CESAR HARTUNG GOMES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, e pela Resolução 2.075, de 

22.4.2003, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” a 

Paulo Cesar Hartung Gomes. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.895 

 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a PAULO DE 

MIRANDA PEREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, e pela Resolução 2.075, de 

22.4.2003, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” a 

Paulo de Miranda Pereira. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.896 

 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a 

GLADSTONE HOFFMANN. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, e pela Resolução 2.075, de 

22.4.2003, promulga a seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” a 

Gladstone Hoffmann. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.897 

 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a JOÃO 

ALFREDO RIBEIRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, e pela Resolução 2.075, de 

22.4.2003, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” a 

João Alfredo Ribeiro. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.898 

 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a RODRIGO 

RABELLO VIEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, e pela Resolução 2.075, de 

22.4.2003, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” a 

Rodrigo Rabello Vieira. 

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

sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 1668 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

resolve: 

 

CONCEDER LICENÇA, para tratamento 

de saúde, no dia 04/09/2017, à Deputada LUZIA 

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

Regimento Interno. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1669 

 

 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, JACQUELINE MORAES DA 
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SILVA AVELINA, do cargo em comissão 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 

Deputado Marcelo Santos, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 172557/2017. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1670 
 

 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, JOSE PAULO VICOSI, do cargo 

em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, do 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1671 
 

 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, SONIA CLEIA DAMASCENO, 

do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1672 

 

 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, JOSE PAULO VIÇOSI, para exercer o cargo 

em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1673 

 

 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, SONIA CLEIA DAMASCENO, para exercer 

o cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1674 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais e 

considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15 

de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a 

qual regulamenta a concessão de assistência à saúde 

na forma de auxílio financeiro aos servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº 

46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no 

processo nº 172424, resolve: 
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 CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 à servidora GISELE DE 

LAIA ALVES FERRARI, matrícula nº 209348, 

ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1675 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais e 

considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15 

de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a 

qual regulamenta a concessão de assistência à saúde 

na forma de auxílio financeiro aos servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº 

46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no 

processo nº 153208, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 à servidora MARCILENE 

MARIA DE SOUZA, matrícula nº 208677, ocupante 

do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1676 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 22/08/2017, de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ALINE DE 

ALMEIDA E SILVA, matrícula nº 208024, Técnico 

Legislativo Sênior - ETLS. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1677 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 18/08/2017, de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus HENRIQUE 

GONÇALVES COSWOSK, matrícula nº 208012, 

Assessor Júnior da Secretaria - AJS, da Secretaria da 

assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1678 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 

partir de 18/08/2017, de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SANDRA 

MARA PEGO, matrícula nº 202570, Técnico 

Legislativo Sênior - ETLS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1679 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
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CONCEDER 02% (dois por cento) a partir 

de 16/07/2017, na forma do artigo 108 da Lei 

Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

ASSIDUIDADE a que faz jus BRUNO SANTOS 

BARBOSA, matrícula nº 205669, Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar - ADGRP, 

referente ao 1º decênio de 19/07/2007 a 15/07/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1680 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

ELEVAR para 4,44% (quatro vírgula 

quarenta e quatro por cento) a partir de 06/08/2017, 

na forma do artigo 108 da Lei Complementar nº 

46/94, o ADICIONAL DE ASSIDUIDADE a que 

faz jus LUCIANO COELHO MATEUS, matrícula 

nº 201166, Técnico Legislativo Sênior - ETLS, 

referente ao 2º decênio de 09/08/2007 a 05/08/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de setembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

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

 

PORTARIA Nº 237 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

208927 

AMANDA 

MORENO 

RAMOS 
2017 

17/11 a 

01/12/2017 

15/01 a 

29/01/2018 

15 (quinze) 

dias 

207846 

EDUARDO 

ROCHA 

LEMOS 
2017 

12/09 a 

26/09/2017 

14/03 a 

28/03/2018 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

207140 
IEDO 

BRUNORO 
2017 

11/09 a 

10/10/2017 

02/05 a 

31/05/2018 

30 (trinta) 

dias 

208701 

JEFERSON 

GONCALVES 

FERREIRA 
2017 

01/12 a 

15/12/2017 

09/10 a 

23/10/2017 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de setembro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 238 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

208847 
EVERALDO 

FRIEDRICH 
2017 

16/10 a 

14/11/2017 

30 (trinta) 

dias 

201656 
GERUSA 
DE NADAI 

SOARES 
2017 

06/11 a 

05/12/2017 

30 (trinta) 

dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de setembro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 239 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais: 

 

RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela Lei 

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

informações da Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos (CGRH): 

 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 

PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

02887601 
Alda Rogeria 

Correa 
129 03 21/08/2017 23/08/2017 

20900401 

Alessandra de 

Castro 

Henrique 

129 01 29/08/2017 29/08/2017 
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20793401 

Alexandre 

Bonadiman 

Galveas 

129 05 07/08/2017 11/08/2017 

20791101 

Ana Cristina 

Pizzol Laranja 

Rabello 

129 03 16/08/2017 18/08/2017 

20882301 
Andrea Pinto 

Loureiro 
129 01 28/08/2017 28/08/2017 

20892901 
Bruna da Silva 

Quintanilha 
129 01 29/08/2017 29/08/2017 

01664901 
Carlos Augusto 

Ferreira Falcao 
129 03 16/08/2017 18/08/2017 

20798101 
Denise Aquino 

dos Santos 
129 01 28/08/2017 28/08/2017 

20110501 
Edina Rangel 

Lourenco 
142 10 02/08/2017 11/08/2017 

20792001 

Erzone 

Eliziario 

Lizardo 

129 01 24/08/2017 24/08/2017 

20392602 
Fabio Andrade 

de Melo 
129 10 22/08/2017 31/08/2017 

20914401 
Fabio de Souza 

Rosa 
129 08 24/08/2017 31/08/2017 

20849401 

Fabricio 

Bertholdi 

Bianchi 

142 01 28/08/2017 28/08/2017 

01670701 Helder Perozini 129 01 14/08/2017 14/08/2017 

01670701 Helder Perozini 129 10 01/08/2017 10/08/2017 

01659301 

Hermenegilda 

Agrizzi da 

Silva 

129 20 08/08/2017 27/08/2017 

20833801 

Higor 

Cesconeti 

Pinheiro 

129 01 22/08/2017 22/08/2017 

20236501 
Jair Sandro de 

Almeida 
129 01 30/08/2017 30/08/2017 

20714902 
Jorge Morosini 

Caldeira 
142 01 28/08/2017 28/08/2017 

20791401 

Laryssa dos 

Santos Martins 

Carvalho 

129 60 10/08/2017 08/10/2017 

20820202 
Leonardo 

Martins Zekel 
129 01 15/08/2017 15/08/2017 

20900701 
Ligia Cunha 

Buzin 
129 01 14/08/2017 14/08/2017 

20778402 

Lorena de 

Almeida dos 

Santos 

129 01 28/08/2017 28/08/2017 

20930301 
Lorena Martins 

Dias 
129 01 29/08/2017 29/08/2017 

20867702 
Marcilene 

Maria de Souza 
129 03 28/08/2017 30/08/2017 

20332201 
Maria Aurea 

dos Anjos Sad 
129 02 22/08/2017 23/08/2017 

20928801 

Maria Christina 

Paiva Menna 

Barreto 

Goncalves 

129 03 27/08/2017 29/08/2017 

20433702 
Maria Jussara 

Iglesias 
129 02 29/08/2017 30/08/2017 

20541204 

Nadia Rocha 

dos Passos 

Ferreira 

142 02 28/08/2017 29/08/2017 

01670901 

Rose Mary de 

Araujo Martins 

da Silva 

129 01 18/08/2017 18/08/2017 

20169207 

Vanilza 

Marques da 

Silva 

129 15 24/08/2017 07/09/2017 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de setembro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 240 

 

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, 

CONCEDER, o recesso regulamentar 

proporcional, de acordo com o art. 13, § 2º, da  Lei nº 

11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU em 

26/09/2008, aos estagiários abaixo relacionados. 

 
Estagiários Matrícula Dias Período 

THAINA FERRARI 

BATISTA 
002011 30 

01 a  

30/09/2017 

RICARDO SALAY 

DE MELLO 
002012 30 

27/09 a 

26/10/2017 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de setembro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

 

COMUNICADO Nº 01/2017 - SGP 

PROGRESSÃO - EXERCÍCIO 2017 
 

Considerando a publicação do Ato nº 1666, de 06 de 

setembro de 2017, e o disposto na Resolução nº 3.418, 

de 07 de agosto de 2013, alterada pela Resolução nº 

3.499, de 22 de outubro de 2013, e pela Resolução nº 

4.058, de 13 de julho de 2015; 
 

A Secretaria de Gestão de Pessoas informa, aos 

servidores cujas carreiras estão organizadas em 

classes e referências, que as inscrições do processo de 

progressão do ano de 2017 dar-se-ão de 02.10.2017 a 

06.10.2017. 
 

Nos termos do artigo 3º do Ato nº 1666/2017, a 

inscrição dar-se-á por meio de formulário, a ser obtido 

junto à Coordenação do Grupo de Direitos e 

Vantagens, que seguirá o modelo constante do Anexo 

Único deste Comunicado. 
 

Ainda em atenção ao disposto no artigo 3º do Ato nº 

1666/2017 e buscando facilitar a operacionalização do 

processo de progressão, esta Secretaria diligenciará 

para que o formulário de inscrição seja 

disponibilizado no ambiente de intranet (área do 

servidor) do sítio eletrônico da Ales 

(www.al.es.gov.br) aos servidores interessados. 
 

Em conformidade com o artigo 16 da Resolução nº 

3.418/2013, participarão do processo de progressão os 

servidores que completarem o interstício necessário 

sem progressão e cumprirem os demais requisitos 

previstos na norma de regência. 
 

O servidor deve conhecer os termos da Resolução nº 

3.418/2013, e suas alterações, para saber qual a 
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documentação necessária para satisfação dos fatores 

da progressão. 

 

Nesta oportunidade, a Secretaria de Gestão de Pessoas 

reitera: 

 

 Nos termos do inciso I do artigo 30 da 

Resolução nº 3.418/2013, “a participação no processo 

de progressão será facultativa, devendo ser requerida 

pelo servidor interessado no prazo determinado no ato 

de abertura do processo, com a apresentação dos 

títulos correspondentes ao fator profissional (...)”;  

 

 Nos termos do § 1º do artigo 30 da Resolução 

nº 3.418/2013, o “servidor interessado na computação 

de pontos relativos ao fator profissional deverá 

encaminhar à Coordenação do Grupo de Direitos e 

Vantagens os respectivos documentos, no prazo 

estipulado, importando, sua inércia, em renúncia ao 

direito à respectiva pontuação”; 

 

 Nos termos do § 2º do artigo 30 da Resolução 

nº 3.418/2013, é “dever do servidor interessado 

manter o controle dos períodos aquisitivos de sua 

progressão”. 

 

O servidor que tiver dúvida quanto ao cumprimento 

do interstício da progressão poderá entrar em contato 

com a Coordenação do Grupo de Direitos e Vantagens 

por meio do ramal 3805. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 11 de 

setembro de 2017. 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE PROGRESSÃO 

REQUERIMENTO 

À Secretaria de Gestão de Pessoas/ Coordenação do Grupo de Direitos e Vantagens (SGP/CGDV): 

 

Eu, _________________________________________________________________________, matrícula nº 

__________, localizado no setor __________________________________, servidor efetivo no cargo de 

_____________________________________, cuja carreira é organizada em classes e referências, atualmente 

posicionado na Tabela ____ Classe ____ Referência ____, por ter cumprido o interstício necessário ao 

desenvolvimento funcional na carreira, venho, voluntariamente, requerer minha participação no procedimento de 

progressão que ocorrerá no mês de outubro do ano de _______, nos termos da Resolução nº 3.418/2013, e suas 

alterações, regulamentada pelo Ato da Mesa Diretora nº ______/_____, de acordo com a documentação abaixo 

descrita e por mim apresentada em anexo.  

DECLARAÇÃO 

Declaro que estou apto à progressão e que conheço os termos da Resolução nº 3.418/2013, e suas alterações, 

regulamentada pelo Ato nº _______/______. 

Nestes termos, peço deferimento. 
 

Vitória/ES, ____ de ____________ de _____.                                                 ______________________________________________ 

                                                                                   Assinatura do Servidor 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELO SERVIDOR REQUERENTE 

FATOR PROFISSIONAL 

As modalidades especificadas neste fator devem estar relacionadas com a área de atividade do servidor ou com as áreas de interesse da Ales (Ato nº 456/2014) 

e atender aos demais critérios estabelecidos pela Resolução nº 3.418/2013, e suas alterações. 

MODALIDADE 
DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS 

(A ser preenchido pelo servidor) 

PONTUAÇÃO 

(A ser preenchida pela 

SGP/CGDV) 
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Participação em 

conselhos, 

comissões e 

equipes especiais 

de trabalho 

 

  

Atuação como 

instrutor de 

cursos e 

treinamentos 

  

Participação em  

treinamentos e 

cursos de 

aperfeiçoamento 

 

 

 

 

 

 

Conclusão de 

curso regular 

diferente do 

requisito da 

carreira 
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Recebimento de 

prêmios 

 

 

 
 

 

 

 

Ocupação de 

cargo em 

comissão ou 

exercício de 

função 

gratificada 

 

 

  

 

Gestão e 

fiscalização de 

contratos 

 

  

 

Publicação de 

trabalhos  

 

 

  

 

Curso de 

especialização de 

no mínimo 360 

(trezentos e 

sessenta) horas 

de duração, 

mestrado e/ou 

doutorado 

 

 

  

Total de Pontos no Fator Profissional (A ser preenchido pela SGP/CGDV): ________________ 

FATOR ANTIGUIDADE 

(A ser preenchido pela SGP/CGDV) 

MODALIDADE 

PERÍODO AQUISITIVO (INTERSTÍCIO DA PROGRESSÃO): 

____/ ____/ ____ A ____/ ____/ ____ 

PONTUAÇÃO 
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Tempo de 

Serviço 

Tempo de serviço prestado pelo servidor no interstício da progressão, nos 

termos da Resolução nº 3.418/2013: ______________ dias. 

 

De acordo com o § 3º do artigo 19 da Resolução nº 3.418/2013, para a 

contagem do tempo de serviço foram excluídos os afastamentos em virtude 

de: 

 

 

 

 

Total de Pontos no Fator Antiguidade (A ser preenchido pela SGP/CGDV): ________________ 

FATOR DESEMPENHO 

(A ser preenchido pela SGP/CGDV) 

MODALIDADE RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL PONTUAÇÃO 

Avaliação de 

Desempenho 

ANO: ________   NOTA: ________ 

ANO: ________   NOTA: ________ 

 

NFD - Nota no Fator Desempenho para fins de progressão 

MAD - Média da nota das avaliações de desempenho que antecederem o 

processo de progressão 

 

NFD = (MADx0,30) 

 

NFD = ________ 

Total de Pontos no Fator Desempenho (A ser preenchido pela SGP/CGDV): ________________ 

 

PONTUAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE PROGRESSÃO 

Somatório dos Pontos dos Fatores Profissional, Antiguidade e Desempenho (A ser preenchido pela SGP/CGDV): 

________________ 

 

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (A ser preenchido pela SGP/CGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

SGP/CGDV 

Após análise, verificou-se que o servidor requerente cumpriu os requisitos e não incidiu nas vedações previstas na 

Resolução nº 3.418/2013, e suas alterações, regulamentada pelo Ato nº ______/______:  (   ) SIM     (   ) NÃO 

    

O servidor faz jus, a partir de _____/ _____/ _______, à progressão na carreira do seu cargo para a Tabela _____ 

Classe _____ Referência _____, por ter alcançado _____ referências neste procedimento de progressão, de acordo 

com o somatório dos pontos obtidos nos fatores antiguidade, profissional e desempenho, na forma do Anexo I-A da 

Resolução nº 3.418/2013, e suas alterações. 

 

   Analisado em: ___/ ___/ ___ 

 

 

 

_______________________ 

Servidor CGDV 

Conferido e encaminhado 

à SGP em: ___/ ___/ ___ 

 

 

_______________________ 

       Coordenador CGDV 

Visto em: ___/ ___/ ___ 

 

 

 

_______________________ 

            Secretário SGP 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico N° 026/2017 

Processo nº 163076/2016 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público que realizará Licitação, sob a 

modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 

acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 

alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para a 

contratação, sob a forma de execução indireta, de 

pessoa jurídica especializada para prestação dos 

serviços terceirizados de natureza continuada de 

limpeza, conservação e higienização, nas 

dependências do Palácio Domingos Martins - sede 

do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, 

conforme especificação contida no Anexo I do Edital. 

 

Recebimento das Propostas até: 

22/09/2017 às 14:00h. 

 

Abertura das Propostas: 

22/09/2017 às 14:00h. 

 

Início da Sessão de Disputa: 

22/09/2017 às 16:00h. 

 

O Edital estará disponível no site: 

 

www.al.es.gov.br links: “Transparência no 

Legislativo”, “Licitações”, “Pregão Eletrônico” ou 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

Maiores informações através do e-mail: 

scl@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-3874. 

 

Vitória/ES, 11 de setembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 025/2013 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Termo Aditivo ao Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: LOCALIZA RENT A CAR S/A. 

OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 06 (seis) meses 

do CONTRATO Nº 025/2013, com início no dia 05 

de setembro de 2017 e término no dia 04 de março de 

2018. 

 

VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO é 

de R$ 390.746,96 (trezentos e noventa mil, 

setecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis 

centavos). 

 

VIGÊNCIA: Entra em vigor no dia 05 de setembro 

de 2017. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33 

 

ATIVIDADE: 2001 

 

PROCESSO: 170711 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

Vitória, 11 de setembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 026/2013 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Termo Aditivo ao Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: DELTA AUTOMOTORES 

LTDA-ME 

 

OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze) 

meses do CONTRATO Nº 026/2013, com início no 

dia 05 de setembro de 2017 e término no dia 03 de 

dezembro de 2017. 

 

VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO é 

de R$ 31.199,70 (trinta e um mil, cento e noventa e 

nove reais e setenta centavos). 

 

VIGÊNCIA: Entra em vigor no dia 05 de setembro 

de 2017. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33 

 
ATIVIDADE: 2001 

 
PROCESSO: 172206 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

Vitória, 05 de setembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

039/2017 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 052/2016 E ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios 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 039/2017, conforme descrito 

abaixo: 

CONTRATADA: RM MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 

LTDA-ME. 

CNPJ: 16.515.114/0001-04. 

 

OBJETO: Aquisição e Instalação de Persianas. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

Pregão Eletrônico. 
 

VALOR: R$ 941,33 (novecentos e quarenta e um 

reais e trinta e três centavos). 

 

PROCESSO: 161705 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 06 

de setembro de 2017. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 12.09.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h15 PERSONALIDADES 

Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são 

as muitas faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de 

destaque na música espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de 

talentos é uma de suas principais características, mas todos os caminhos 

o levam a paixão maior: a música. Conheça um pouco mais da trajetória 

dessa personalidade capixaba. 

01h30 
COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 
Reunião Ordinária 

03h00 

COMISSÃO DE 

POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Audiência Pública 

04h25 
COMISSÃO DEFESA 

DO CONSUMIDOR 
Reunião Ordinária 

06h30 
FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 
O programa debate o tema: Ciência Móvel 

07h00 STJ NOTÍCIAS 

Acusado de trafico tem direito a prisão domiciliar para cuidar de filha 

menos com deficiência. Na reportagem especial vamos falar sobre 

ocupação irregular do solo. 

07h30 
MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Durante evento em Washington o procurador geral da república Rodrigo 

Janot defendeu o papel da delação premiada. Saiba para aonde vai o 

dinheiro devolvido dos acordos  de deniência. 

08h00 ESPAÇO RURAL 

Reconhecida como a 8ª maior do país, a Ceasa Capixaba comercializa 

cerca de 500 mil toneladas de alimentos por ano. O diretor-presidente da 

central de abastecimento, José Carlos Buffon, é quem dá detalhes sobre 

o funcionamento da instituição.. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

09h00 COMISSÃO DE Reunião Ordinária 
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SAÚDE(V) 

12h00 

SÉRIES - ROTAS 

TURISTICAS 

CAPIXABAS 

Você vai conhecer a natureza, a cultura e a história das cidades do centro 

sul do Estado, cortadas por uma estrada aberta no período colonial 

brasileiro para ligar Ouro Preto, em Minas Gerais, a Vitória, com o 

objetivo de desenvolver a região. O trecho capixaba da chamada Rota 

Imperial São Pedro de Alcântara abrange 14 municípios e foi 

oficialmente transformado em roteiro turístico. 

12h30 MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça do Ministério Público, em Nova 

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

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

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

sociedade brasileira. 

13h00 UM DEDO DE PROSA 

Saudade e morte são temas do livro Planeta Saudade, do escritor 

Antônio Rocha Neto. Com formação em filosofia, Antônio traz temas 

delicados na história de um planeta distante. Ele também é autor de um 

livro de crônicas "Pequeno discurso sobre a feiura". 

13h30 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA (V) 
Reunião Ordinária 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

15h00 

TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO 

ESTADUAL(V) 

Sessão Ordinária 

18h00 
COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO(V) 
Reunião Ordinária 

19h00 
COMISSÃO DE 

FINANÇAS 
Comissão De Finanças 

20h15 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória da jornalista Glecy Coutinho. 

20h30 UNIDIVERSIDADE Ciência Móvel 

21h00 TSE: # CONFIRMA 

O programa dessa semana tem como o tema a urna eletrônica. Como foi 

criada, sua fabricação e distribuição. O sistema de segurança e toda sua 

importância  no processo eleitoral. 

21h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Histórias de quem esperou por anos na fila do transplante, de quem 

aceitou doar os órgãos de um familiar falecido, de equipes médicas que 

lutam contra o tempo para concretizar um transplante. Esses e outros 

relatos fazem parte da reportagem especial produzida pela TV Ales sobre 

doação de órgãos. Entraves, critérios legais e o amor ao próximo 

expresso por meio do ato de doar também são apresentados na 

reportagem. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo estadual. 

 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 

DE AGOSTO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Doutor Hércules, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Padre Honório, Raquel Lessa e 

Rodrigo Coelho) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão.   
 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa) 

 

(Registra presença o Senhor 
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Deputado Marcelo Santos e, a 

convite do Presidente, assume a 2.ª 

Secretaria)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido a Senhora Deputada Raquel Lessa 

a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Lucas, 22:33) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

à leitura da ata da trigésima quinta sessão solene, 

realizada em 29 de agosto de 2017. (Pausa) 

  

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 311/2017 
 

Vitória, 28 de agosto de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 140/2017, que “Inclui entidades 

no Anexo V da Lei Orçamentária Anual n.º 10.614, 

de 28 de dezembro de 2016, para o fim que 

especifica.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.725, de 24 de agosto de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 319/2017 

 

DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE 

CARTAZES EM REVENDEDORAS E 

CONCESSIONÁRIAS DE 

VEÍCULOS INFORMANDO SOBRE 

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS 

ESPECÍFICAS, CONCEDIDAS ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU 

PORTADORAS DE ENFERMIDADE 

DE CARÁTER IRREVESSÍVEL NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Ficam as revendedoras e 

concessionárias de veículos instaladas em todo o 

Estado do Espírito Santo, obrigadas a afixar, em local 

de fácil visualização, cartazes informando aos 

consumidores sobre as isenções de impostos como o 

IPI, ICMS e demais tributos garantidos por lei às 

pessoas com deficiência ou portadoras de 

enfermidades de caráter irreversível. 

 

Parágrafo Único - O cartaz deverá ter o 

tamanho mínimo de 297x420mm (folha A3), com 

escrita legível, contendo a seguinte informação: “Este 

estabelecimento respeita e cumpre a lei: O 

consumidor com deficiência ou portador de 

enfermidade de caráter irreversível, tem direito à 

isenção de tributos previstos em lei. Solicite ao 

vendedor”.  

 
Art. 2º. O descumprimento desta lei 

acarretará: 

 
I - Advertência com notificação dos 

responsáveis para a regularização no prazo máximo e 

improrrogável de 30(trinta) dias; 

 
II - Em caso de reincidência, ou da não 

regularização dentro do prazo estipulado no inciso I 

deste artigo, será aplicada ao infrator a multa no valor 

correspondente a 500 VRTE (Valor de Referência do 

Tesouro Estadual), sem prejuízo de aplicação 

concomitante das penalidades previstas nos artigos 

56 e 60 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor). 

 

Art. 3º. A fiscalização e a aplicação do 

disposto nesta lei serão realizadas pelos órgãos de 

proteção e defesa do consumidor do Estado do 

Espírito Santo. 
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Art. 4º. Esta lei entra em vigor 30 (trinta 

dias) após a data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem por objetivo 

informar a sociedade sobre importantes conquistas 

sociais direcionadas às pessoas com algum tipo de 

deficiência física, mental ou enfermidade de caráter 

irreversível, diretamente ou por intermédio de seu 

representante legal. 

Inúmeras são as pessoas com deficiência ou 

portadoras de moléstia grave, bem como, seus 

familiares, que desconhecem seus direitos, chegando 

até mesmo a adquirir veículos sem usufruir dos 

benefícios que lhe são concedidos por lei. 

Essa conquista resume-se no direito de 

pessoas com deficiência adquirirem veículos 

automotores zero quilômetro com isenção de IPI e 

ICMS, entre outros tributos. Ainda que a pessoa 

portadora de deficiência não seja a condutora do 

veículo, porém, faça uso sob a responsabilidade de 

seu tutor ou curador. 

A isenção do IPI é um direito adquirido pelas 

pessoas com deficiência desde 1995, concedido por 

meio da Lei Federal n
o. 

8.989 de 1995. Já a isenção 

do ICMS passou a vigorar em dezembro de 2012, 

após o CONFAZ (Conselho Nacional de Política 

Fazendária) ter editado o Convênio ICMS 

n
o 
135/2012. 

É notório que a concessão da isenção se 

qualifica em ato de grande justiça, decorrente, 

sobretudo, em virtude dos gastos elevados com a 

saúde e a mobilidade do cidadão com necessidades 

especiais, quer por deficiência física, mental ou por 

enfermidade de caráter irreversível.  

Assim, rogamos aos nobres pares pela 

aprovação da presente proposição, bem como, pela 

aquiescência do Chefe do Poder Executivo para sua 

sanção. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Saúde, de Defesa do Consumidor e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE LEI N.º 320/2017 

Determina o pagamento de multa aos 

atos de crueldade cometidos contra 

animais, independente das sanções 

previstas em outros dispositivos 

legais: Municipal, Estadual ou 

Federal, e dá outras providências.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1° - Fica estabelecido no Estado do 

Espírito Santo o pagamento de multa aos atos de 

crueldade cometidos contra animais, sem prejuízo das 

sanções previstas em outros dispositivos legais: 

Municipal, Estadual ou Federal, e dá outras 

providências. 

 

Parágrafo único - Consideram-se crueldade 

e maus tratos, toda e qualquer ação ou omissão que 

implique em: sofrimento, abuso, maus tratos, 

ferimentos de qualquer natureza, mutilação, 

transtornos psicológicos ou estresse de animais 

silvestres, nativos ou exóticos, domésticos e 

domesticados. 

 

Artigo 2° - É proibido soltar ou abandonar 

animais em vias e logradouros públicos e privados, 

sob pena de multa de 100 VRTE’s por animal.   

 

Artigo 3° - A multa dobra de valor nos 

seguintes casos: 

 

§1º - No caso de abandono de animais 

doentes, feridos, idosos, debilitados ou extenuados. 

 

§2º - No caso de atropelamento do animal, 

seguido de fuga do condutor do veículo sem prestar a 

devida assistência médico veterinária. 

 

§3º - No caso de animais abandonados dentro 

de imóveis, cabendo ao locatário ou ao fiador o seu 

pagamento.  

 

1- Não sendo encontrados os responsáveis 

descritos no caput anterior caberá ao proprietário do 

imóvel o pagamento da multa. 

  

Artigo 4º - No caso de abandono de animais 

de grande porte, independente de seu estado de 

saúde, a multa é de 200 VRTE’s por animal. 
 

Artigo 5º - É de responsabilidade do 

proprietário a manutenção dos animais em condições 

adequadas de alojamento, alimentação, saúde, 

higiene e bem-estar, sob pena de multa no valor de 

100 VRTE’s por infração, dobrando o valor para cada 

reincidência. 

 

Parágrafo único - A multa dobra de valor se: 
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1-  Em caso de animais presos em correntes, 

cordas ou qualquer outro similar  curto, ou espaços 

pequenos que lhes impeçam a respiração, sua 

movimentação adequada, o descanso, ou os privem 

de ar ou luz, que comprometa seu bem estar. 

 

2- Os animais que estiverem em locais 

juntamente com outros que os aterrorizem ou 

molestem; 

 

Artigo 6º - Todo animal, ao ser conduzido em 

vias públicas deve obrigatoriamente usar coleira e 

guia, adequadas ao seu tamanho e porte, sob pena de 

pagamento de multa no valor de 15 VRTE’s. 

 

§1º. Os responsáveis pelos animais, 

reconhecidos em norma estadual vigente, como “cães 

comunitários” ficam isentos a cumprir o disposto no 

caput anterior. 

 

§ 2º. Para os cães fica proibido o uso dos 

enforcadores de metal com garras e de focinheiras 

não adequadas ao bem-estar do animal. 

 

Artigo 7º - É vedado, sob pena de pagamento 

de 200 VRTE’s por animal: 

 

§ 1°. a comercialização de cães e gatos em 

vias e logradouros públicos;  

 

§ 2°. a comercialização de cães e gatos não 

esterilizados cirurgicamente, exceto entre criadores 

oficiais; 

 

§ 3º. a distribuição de animais vivos a título 

de brinde ou sorteio;  

 

§ 4°. a comercialização de animais silvestres 

sem a devida autorização do IBAMA; 

 

§ 5°. a utilização e exposição de qualquer 

animal em situações que caracterizem humilhação, 

constrangimento, estresse, violência ou prática que vá 

contra a sua dignidade e bem-estar, sob qualquer 

alegação. 

 

§ 6°. manter animais destinados à venda em 

locais inadequados ao seu porte, que lhes impeça a 

movimentação adequada, que não proporcionem todo 

o necessário para o seu bem estar, bem como animais 

debilitados e doentes; 

 

Artigo 8° - São passíveis de punição as 

pessoas, inclusive detentoras de função pública, civil 

ou militar, toda organização social ou empresa com 

ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado, 

que intentarem contra o que dispõe esta lei. 
 

Artigo 9º - Fica o poder público autorizado a 

reverter os valores recolhidos em função das multas 

previstas por esta Lei para programas estaduais de 

controle populacional através da esterilização 

cirúrgica e identificação e registro permanente do 

animal. 
 

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Plenário Dirceu Cardoso, em 28 de agosto de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

PEN 51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Constituição Federal: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao poder público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. 

Penalizar quem comete abusos e maus tratos 

contra animais, de forma exemplar, é um desejo 

antigo dos defensores dos animais. A legislação 

federal, embora considere tais atos como crime, estes 

atos estão enquadrados na Lei Federal 9099/95 e 

considerados "crime de baixo potencial ofensivo", 

não prevendo a reclusão como forma de punição. 

Apesar dos atos de maus tratos cometidos 

contra animais serem reconhecidos em normas 

federais como crime, é preciso formar uma sociedade 

consciente de seus deveres a fim de mudar esta 

realidade, pois as instituições sem fins lucrativos e os 

protetores independentes, que recolhem estes 

animais, não tem capacidade de resolver o problema 

de forma efetiva. 

Estes atos devem ser punidos de forma 

exemplar a fim de educar a população, 

conscientizando desta forma o proprietário em 

relação à Posse Responsável, bem como aos direitos 

garantidos aos animais em normas vigentes. 

Consequentemente esta punição diminuirá 

consideravelmente o número de proprietários de cães 

e gatos que permitem sua procriação indiscriminada.  

A finalidade desta lei é, independente das 

sanções de outras normas: Municipal, Estadual  e 

Federal, aplicar multa pecuniária aos atos cometidos 

que proporcionem sofrimento aos animais, para esta 

finalidade se faz necessário que as autoridades 

competentes assumam seu papel nessa luta, punindo 

atos de maus tratos com multas severas, a fim de 

diminuir a demanda de animais submetidos à 
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crueldade, e consequentemente os gastos públicos 

advindos desta prática. 

A problemática dos animais não é apenas 

uma questão humanitária, mas de Saúde Pública, 

Meio Ambiente e de Respeito ao Dinheiro Público. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 321/2017 

 

Dispõe sobre medidas de prevenção e 

combate ao abuso sexual de mulheres 

nos meios de transporte coletivo no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, e 

dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os serviços de transportes coletivos 

de passageiros, prestados no território do Estado do 

Espírito Santo deverão adotar ações afirmativas, 

educativas e preventivas ao abuso sexual e violência 

contra a mulher, sofridos no interior dos ônibus.  

 

Art. 2º Deverão ser fixados no interior dos 

veículos de transporte coletivo cartaz com a seguinte 

orientação:  

 

"Abuso sexual no ônibus é crime e a 

mulher que tiver o seu corpo tocado 

por desconhecidos deve denunciar, 

seguindo estas orientações:. 

 

Primeiro passo: gritar em sinal de 

advertência para que as pessoas ao redor percebam 

o que está acontecendo; 

 

Segundo passo: buscar reunir o máximo de 

informações sobre o agressor para ajudar na 

identificação: um sinal físico, roupa específica ou 

tatuagem, etc; 

 

Terceiro passo: fazer o registro da 

ocorrência da violência na delegacia." 

 

Art. 3º As empresas de transporte coletivo 

deverão, em parceria com setores públicos ou 

instituições não governamentais de defesa dos 

direitos das mulheres, realizar a capacitação e 

treinamento dos trabalhadores do transporte público 

coletivo de passageiros, com foco na orientação sobre 

como agir nos casos de abuso sexual contra mulheres.  

 

Art. 4º Para efeitos da presente Lei, as 

câmeras de vídeo monitoramento e o sistema GPS 

dos ônibus deverão ser disponibilizados para que as 

mulheres possam reconhecer os assediadores e 

identificar o exato momento do abuso sexual, 

devendo ser disponibilizados para a efetivação da 

denúncia de abuso sexual junto aos órgãos de 

repressão do Estado.  

 

Art. 5º O não cumprimento estabelecido na 

presente lei acarretará, à empresa infratora, multa no 

valor de 1000 (mil) UFIRS, aplicada em dobro, em 

caso de reincidência.  

 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Plenário Dirceu Cardoso, em 28 de agosto de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

PEN 51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Constantemente são matérias em jornais da 

circulação Estadual o aumento da violência contra as 

mulheres, sejam elas verbais, agressão, abuso sexual, 

dentre todos as formas de agressões que conhecemos. 

Para ter uma ideia como esse número vem 

aumentando assustadoramente, só este ano, em 

apenas 8 meses, 84 mulheres foram assassinadas, 23 

desses crimes aconteceram porque a vítima era 

mulher. A violência contra a mulher é denominada 

feminicídio pelo Código Penal.  

Contudo, temos que fazer a nossa parte e ter 

na cabeça que violência contra a mulher não é apenas 

assassinato. Abuso sexual, agressões verbais e morais 

também estão incluídas como violência da mulher. É 

necessário esclarecer em toda extensão de nosso 

Estado que as formas de abuso sexual cometidas nos 

ônibus, por exemplo, é crime, e deve ser combatido 

como as demais formas de violência, preconceito e 

discriminação contra as mulheres.  

E dentro dos coletivos, dos ônibus, está à 

necessidade das empresas prestadoras de serviço, 

começarem a contribuir com a prevenção da 

violência, por meio de campanhas de orientação as 

mulheres vítimas e do treinamento dos seus 

funcionários. Nenhuma mulher deve suportar calada 

ter seu corpo tocado por um desconhecido sem seu 

consentimento, tendo como desculpa as condições de 

proximidade impostas pelo transporte público, 
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especialmente porque este ato é passível de punição e 

precisa ser denunciado. 

De acordo com a ONU, "A violência contra 

as mulheres não está confinada a uma cultura, uma 

região ou um país específicos, nem a grupos de 

mulheres em particular dentro de uma sociedade. As 

raízes da violência contra as mulheres decorrem da 

discriminação persistente contra as mulheres".  

E para tanto, neste processo de luta contra a 

discriminação, contar com o apoio e esclarecimento 

das empresas prestadoras de serviço, será um passo 

importante no enfrentamento da violência contra 

mulher. Para as empresas serão medidas de baixo 

impacto financeiro, uma vez que já existe na maioria 

dos veículos, sistema de segurança digital, sendo 

apenas necessário fixar cartazes e realizar a 

orientação dos trabalhadores quanto as assistência 

das mulheres vítimas. Por outro lado, estarão 

realizando um serviço de relevante alcance social e 

de promoção da dignidade da pessoa humana. 

Está na Constituição Estadual, é dever do 

Estado promover o combate e prevenção à violência 

contra a mulher, sendo portanto este o principal 

fundamento do projeto e lei que propomos para ser 

analisado por este Parlamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Devolva-se ao autor com base no art. 143, 

VIII do Regimento Interno, por infringência ao art. 

63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:   

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

105/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Considerando o recebimento de cópia do 

abaixo-assinado de suspensão do processo de 

implantação do projeto Escola Viva na Escola 

Estadual Washington Pinheiro Meirelles, no 

município de Itapemirim, documento anexo, o 

Deputado signatário, na qualidade de representante 

daquele município e no uso de suas prerrogativas 

constitucionais e regimentais, com base no inciso II 

do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de 

Leis e nos questionamentos do referido abaixo-

assinado, requer à Vossa Excelência que se 

encaminhe ao Ilustríssimo Senhor Secretário de 

Estado da Educação, Sr. Haroldo Corrêa Rocha, o 

seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO:  
 

1) O Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio EJA serão extintos na EEEFM 

Washington Pinheiros Meirelles? 

Caso positivo, por quais motivos e 

para onde serão transferidos os 

alunos e o EJA?; 

 

2) Os Cursos Técnicos / Pronatec que 

atualmente funcionam na EEEFM 

Washington Pinheiros Meirelles 

serão extintos? Caso positivo, por 

quais motivos e para onde serão 

transferidos os cursos e alunos?; 

 

3) Como será resolvida a situação 

dos alunos do Ensino Médio Regular 

da EEEFM Washington Pinheiros 

Meirelles que atualmente fazem 

estágio remunerado, uma vez que a 

Escola Viva tem um período integral 

que vai das 7h30 às 17h? Tais alunos 

terão que abandonar os referidos 

estágios, que em sua maioria 

representam uma renda indispensável 

para suas as famílias?  

 

4) E, como ficará a situação 

profissional e funcional dos 

servidores da educação que atuam na 

EEEFM Washington Pinheiros 

Meirelles, alguns desses valorosos 

servidores com mais de 20 anos de 

trabalho naquela honrada instituição 

pública de ensino?  

 

Palácio Domingos Martins, em 29 de agosto 

de 2017. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Requerimento de Urgência n.º 

74/2017, do Senhor Deputado Marcelo Santos, líder 

do PMDB.   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Não há quorum.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto chegam os 

Senhores Deputados, pelo a palavra para discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - V. Ex.ª está com a palavra para discutir a 

matéria. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 



Vitória-ES, terça-feira, 12 de setembro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 23 

Deputados, servidores da Casa, profissionais da 
imprensa e todos que nos assistem, bom dia! 

Votarei favoravelmente ao pedido de 
urgência, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Santos, ao Projeto de Resolução n.º 39/2017, que 
altera a Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, 
Regimento Interno,  para permitir a utilização da 
Certificação Digital, por entender ser muito bem 
posta. 

Aproveito este momento para fazer uma 
reclamação. Na minha posição, que não sou aliado do 
Governo, não tenho que pedir nada ao governo, mas 
tenho que ser respeitado de forma institucional. 
Tenho que ser tratado igual aos vinte e nove Senhores 
Deputados.  

Senhor Presidente, no Governo, parece que 
quem manda é uma senhora chamada Sandra 
Pimenta. Parece que impera o parlamentarismo e 
quem manda é essa senhora. Não sei quem a protege 
e por quê.  

Tenho que ser tratado com as minhas 
emendas igual a qualquer outro deputado. Essa 
mulher manda em tudo no Palácio. No palácio da 
Fonte Grande quem manda é uma mulher chamada 
Sandra Pimenta. Não respeita secretário, não respeita 
ninguém. Isso tem que acabar. A doutora Ângela é 
uma mulher séria, não sei por que ela é submissa a 
essa Sandra Pimenta. 

A questão da covardia, negócio de cargos, 
não me importo, não sou da base aliada e não tenho 
nenhum cargo no Governo. Mas a questão das 
emendas, Senhor Presidente, tenho que ser 
respeitado, porque o Governo não pode usar emendas 
para ser objeto de chantagem. Senhor Deputado 
Padre Honório, V. Ex.ª que é perseguido também, 
não sei por que vota com os projetos do Governo. É 
um absurdo essa mulher mandar no Governo. 

Farei outro registro. Quero estar presente, 
segunda-feira, quando vier a esta Casa o secretário 
Enio, porque ele foi falar gracinha no jornal e vamos 
mostrar para ele quem faz acusações e faz fala 
leviana. Senhora Deputada Raquel Lessa, leviandade 
é deixar uma estrada sucateada para o povo sofrer, e, 
depois, fazer reunião lá, pedir voto e falar que fará se 
tiver o voto da comunidade. Isso é criminoso, senhor 
Enio! 
 Sempre achei que esse Enio fosse um homem 
sério, um secretário sério. Sempre achei, mas as 
atitudes dele, ultimamente, não são atitudes de 
homem sério.  
 Senhor Presidente e Senhor Deputado 
Enivaldo dos Anjos, quero estar presente na 
Comissão de Infraestrutura para ver esse senhor falar 
o que ele disse no jornal. Quero ver se esse Enio 
Bergoli tem coragem, porque leviano, leviandade, é o 
que ele faz com o povo do nosso estado.  
 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, V. 
Ex.ª deve andar bastante, e quem transita sabe como 
estão as estradas. É muito fácil deixar tudo 
esburacado e depois, Senhora Deputada Eliana 
Dadalto, fazer uma reunião e dizer: eu vou salvar a 
estrada, vou resolver, mas a comunidade tem que 
estar comigo. Isso é compra de voto, é usar a 
máquina em benefício próprio. 

 Na verdade, não estou reclamando porque ele 
é candidato, quero que ele seja. Não sou parceiro 
deste Governo, mas a minha maior questão é o povo 
sofrendo. Senhores, recebi hoje uma ligação e me 
falaram que o governo atual está pior que os 
governos que foram criticados: o governo de Vitor, 
de José Ignácio. Este governo está pior. Obrigado, 
Senhor Presidente.  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos e Sergio 

Majeski) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) - Solicito aos Senhores Deputados que estão 
nos gabinetes, nos anexos do plenário que adentrem 
ao plenário para podermos seguir com a nossa pauta.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Ontem, esperamos 
vinte minutos para votar o requerimento de autoria do 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho, do meu partido. 
Quero que hoje também aguardemos por vinte 
minutos a chegada dos Senhores Deputados para dar 
quorum.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Já temos dezesseis presentes. 

Solicito a Senhora 1.ª Secretária que continue 

a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 74/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

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

Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 

de Resolução n.º 39/2017, de nossa autoria, que 

Altera a Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, para permitir a utilização da 

Certificação Digital (ICP-Brasil), na função 

legislativa da Ales. 

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2017. 
 

MARCELO SANTOS 

Líder do PMDB 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
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PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 74/2017. (Pausa) 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória para justificar seu voto. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, votei favorável pela importância do tema.  

Aproveito para cumprimentar a sociedade 

capixaba que nos assiste ao vivo pela TV Ales e 

repercutir nesta tribuna, Senhor Presidente, a reunião 

que tivemos ontem na Comissão de Defesa do 

Consumidor. Cumprimento o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, presidente dessa comissão, e 

também o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

participou recebendo os representantes da ANTT, a 

agência que representa o Governo do Estado na 

fiscalização das rodovias federais. Também 

estivemos aqui com representantes e o diretor-geral 

da Eco101.  

Fiz a convocação para levar aos nossos 

capixabas todas as dúvidas em relação ao não 

cumprimento de contrato das obras estabelecidas no 

contrato pela Eco101 com o Governo Federal. Uma 

vergonha, Senhor Presidente.  

Os representantes, como já era esperado, não 

responderam, embromaram. E ainda afirmaram que 

gastaram mais de oitocentos milhões na rodovia BR-

101. Fiz a pergunta para eles se dentro desses 

oitocentos milhões estavam as sete praças de 

pedágio, eles falaram que sim. A grande maioria de 

todo o dinheiro utilizado até hoje foi somente para 

estabelecer a cobrança, para entrar o dinheiro no 

bolso dos empresários. E agora querem mudar e não 

duplicar as rodovias.  

Lembramos a eles que o principal 

investimento do Governo Federal para a duplicação 

desta rodovia, que já é tarde a duplicação, é 

principalmente a preocupação em salvar vidas. Eles 

não têm preocupação nenhuma com a vida dos 

capixabas. A principal preocupação dos 

representantes da Eco101 é enfiar o dinheiro do 

capixaba no bolso de cada um desses empresários 

sócios dessa concessionária.   

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, ontem, 

a Assembleia Legislativa deu uma demonstração de 

que temos um lado. O nosso lado é o do povo 

capixaba que não tem voz, que não tem a 

possibilidade de fazer a fiscalização que o Governo 

Federal deveria estar fazendo. Tem que suspender o 

pedágio. Se não cumpriu o contrato até a data 

estabelecida, como por exemplo, maio de 2017, o 

contorno de Iconha, e tantos outros contornos 

importantes, por que continuar a cobrar pedágio? Isso 

é um absurdo, é uma vergonha, é um roubo. São 

criminosos. Estão cometendo estelionato federal. 

Pegam o dinheiro do cidadão capixaba e não cumpre 

o contrato federal, qual outra tipificação que 

podemos afirmar? Isso é crime, isso é estelionato. É o 

dinheiro do povo. Anunciando que vai vender um 

produto e não entrega. 

Portanto, o papel da Assembleia ontem foi 

preponderante. Entrei com uma ação civil pública, 

estou com cópia aqui, bem fundamentada. Agradeço 

ao doutor Munir Abud um contrato que fizemos com 

o advogado, em um escritório particular, para que 

essa peça tenha sustentabilidade. Tenho certeza de 

que a Justiça Federal acatará e suspenderá esse 

pedágio, esse famigerado pedágio que toma o 

dinheiro do cidadão e não entrega o serviço para o 

capixaba. 

Obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 75/2017 

 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

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

Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 

de Resolução n.º 40/2017, de autoria da Mesa 

Diretora, que Altera a Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, para disciplinar a tramitação de 

projetos de consolidação das leis estaduais. 

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2017. 

 

MARCELO SANTOS 

Líder do PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 75/2017. (Pausa) 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 93/2017 

 

Senhor Presidente: 
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O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 

seja transferido o espaço destinado no GRANDE 

EXPEDIENTE da Sessão Ordinária do dia 06 de 

setembro de 2017, quarta-feira, para que o Ilmo. Sr. 

CARLOS JOSÉ LIMA FARONI, Presidente do 

Centro de Valorização da Vida, possa explanar sobre 

a ‘’CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - 

MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO’’.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de 

agosto de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão o Requerimento n.º 93/2017. 

(Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, em votação. 

A votação será nominal. 

SIM, aprova; NÃO, rejeita. O painel está 

aberto para votação.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço aos meus pares 

que votem a favor desse requerimento, que é para 

discutir sobre o suicídio, que tem aumentado cada 

vez mais. O meu apelo é para que votem SIM, 

aprovando a supressão do Grande Expediente, que 

será em uma quarta-feira para facilitar para os 

deputados do interior. Aqueles que quiserem viajar 

mais cedo, terão essa oportunidade. Muito obrigado. 

É o meu pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - O Senhor Deputado Doutor Hércules, autor 

do requerimento, solicita voto SIM. Os que votarem 

NÃO, rejeitam a matéria. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Faço um apelo aos 

Senhores Deputados que estão no cafezinho, que 

tenham a gentileza de votarem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Solicito aos Senhores Deputados que ainda 

não votaram, estamos em processo de votação de um 

requerimento cuja votação é nominal. 

Solicito às Senhoras e aos Senhores 

Deputados que possamos fazer o processo de votação 

do requerimento do Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Eu pedi, mas V. Ex.ª estava no cafezinho e não pode. 

É SIM, por gentileza. Aliás, o cafezinho está 

atrapalhando a votação. Poderia até abolir o 

cafezinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Encerrada a votação.  

 

(Registra presença e não vota o 

Senhor Deputado Freitas) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Esmael 

de Almeida, Euclério Sampaio, 

Hudson Leal, Jamir Malini, Marcelo 

Santos, Nunes, Padre Honório, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho e 

Sergio Majeski) 

 

Votaram SIM dezesseis Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar. 

Fica aprovado o Requerimento n.º 93/2017, 

do Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero, inicialmente, agradecer a meus 

pares a gentileza de suprimir o... Agora já podem 

tomar o café. E dizer dessa importância de discutir o 

suicídio, especialmente na Terceira Ponte. 

Estamos hoje com André Trigueiro: É 

possível evitar 90% dos casos em que as pessoas 

tiram a própria vida. Está no jornal A Gazeta de 

hoje, página 11. Dê um take, por gentileza. 

Discutiremos nesta sessão com o pessoal do Centro 

de Valorização da Vida. Hoje o André Trigueiro, 

autor do livro sobre o tema e jornalista, vem a Vitória 

para a palestra. Ele relata que podemos evitar noventa 

por cento dos suicídios. É a discussão que teremos 

nesse dia. 

Mais uma vez agradeço aos meus pares por 

terem aprovado nosso requerimento. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1248/2017 

 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Indicação para estudo para 

implantar sistema de carro elétrico 

compartilhado no Estado do 

Espírito Santo.  
 

Senhor Governador: 

 

Sabe-se que o Brasil assumiu a 

responsabilidade, com tratados internacionais, à 

preservação do meio ambiente. E dentro dessas 

propostas, está incluída o incentivo e o uso  de 

veículos elétricos para a redução das emissões de 

gases causadores do efeito estufa, como o gás 

carbônico, produzido por combustíveis fósseis. 

Atualmente, os veículos que utilizam combustíveis 

fósseis são responsáveis por 23% da emissão dos 

gases tóxicos em todo o planeta. Até 2050, a previsão 

é que esse número chegue a 50%.  

Além disso, carro elétrico compartilhado 

diminui o número de automóveis em circulação no 

perímetro urbano, além de reduzir a poluição 

atmosférica e sonora. A ideia é dar acesso ao veículo 

sem a necessidade de ser proprietário. Os benefícios 

são os mesmos, mas sem os custos de manutenção de 

um carro particular. Trata-se do transporte público 

individual, em uma relação de Parceria Público 

Privada.  

Investindo em sistemas elétricos, nós estamos 

reduzindo o consumo de combustíveis fósseis, 

reduzindo emissões de carbono, ajudando a despoluir 

as nossas cidades, reduzindo o número de 

automóveis, ou seja, com impacto sobre o trânsito 

toda a sociedade será beneficiada 

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, em 28 de agosto 

de 2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

PEN 51 - ES 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1249/2017 

 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Indicação de para que estudo da 

viabilidade para que seja realizada a 

sinalização horizontal e vertical das 

vias do município de Aracruz.  

 

Senhor Governador: 

 

Essa é uma antiga demanda que precisa ser 

realizada em Piúma, uma vez que algumas 

sinalizações já estão pagadas e com isso, o trânsito 

local precisa está organizado para que a circulação de 

veículos e pessoas nas vias públicas ocorra de forma 

disciplinar, evitando colocar em risco a vida de 

motoristas e pedestres. A realização desse trabalho 

vai melhorar a mobilidade urbana, o tráfego e a 

segurança do trânsito no município. 

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, em 14 de agosto 

de 2017 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

PEN 51 - ES 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1250/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  
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- Indicação para estudo da 

viabilidade para que seja realizada a 

sinalização horizontal e vertical das 

vias do município de Piúma.  
 

Senhor Governador: 

 

Sabe-se que o Governo do Estado tem sido 

incansável no que diz respeito ao atendimento das 

demandas dos municípios capixabas, melhorando, 

assim, a vida das pessoas em todos os sentidos. O 

distrito de Santa Luzia do Azul fica situado a 36 

quilômetros da Sede do município e, em casos de 

necessidades, os moradores desta localidade precisam 

esperar pela ambulância até o distrito, isto quando 

tiver ambulância disponível, haja visto que  frota 

municipal é insuficiente para atender a população, 

razão que nos conduz a realizar esse pedido.  

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 09 de agosto de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO  

Deputado Estadual 

PEN 51 - ES 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Para garantirmos aos nossos Cidadãos um 

atendimento de saúde que seja digno e de qualidade, 

é necessária a utilização de um transporte com 

segurança. O distrito de Santa Luzia do Azul 

necessita da ambulância para encaminhar os 

pacientes para outras regiões.  

No entanto, não podemos esquecer que a 

contínua expansão de nossa atividade exige a 

precisão e a definição do sistema de formação de 

quadros que correspondam ás necessidades, 

principalmente no que diz respeito à qualidade da 

saúde oferecida a nossa população. 

O Município Água Doce do Norte possui 

ambulâncias insuficientes para seus habitantes, 

portanto, existe um déficit muito grande em relação 

as demandas destes e que  precisa urgentemente ser 

sanado, por isso tem procurado junto a diversos 

órgãos e autoridades a destinação de recursos 

financeiros para a aquisição de uma ambulância 

visando o transporte seguro, eficaz e digno a sua 

população, uma vez que o Município não dispõe 

atualmente de recursos suficientes para aquisição 

deste. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1251/2017 

 

Senhor Presidente: 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Indicação de para que estudo da 

viabilidade para que seja realizada 

uma campanha de conscientização 

no trânsito no município de 

Aracruz.  

 

Senhor Governador: 

 

Por conta dos acidentes, aproximadamente 50 

milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. 

Além disso, os acidentes de trânsito são a principal 

causa de morte na faixa de 15 a 29 anos de idade; a 

segunda na faixa de 5 a 14 anos; e a terceira na faixa 

de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes 

representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou 

um percentual entre 1% e 3% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de cada país. 

O DETRAN/ES tem um setor que cuida de 

campanhas de educação para o trânsito. Por isso 

queremos levar até o município de Aracruz essa 

iniciativa e conscientizar a população, pelo Estado, 

para mobilizar a sociedade sobre a importância de 

difundirmos boas práticas no trânsito. E as campanas 

educativas cumprem muito bem esse papel, o de 

estabelecer a cultura de paz em nosso Estado.  

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 

Deputado Estadual 

PEN 51 - ES 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1252/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  
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- Indicação de para que estudo da 

viabilidade para que seja realizada 

uma campanha de conscientização 

no trânsito no município de Piúma.  

 

Senhor Governador: 

 

Por conta dos acidentes, aproximadamente 50 

milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. 

Além disso, os acidentes de trânsito são a principal 

causa de morte na faixa de 15 a 29 anos de idade; a 

segunda na faixa de 5 a 14 anos; e a terceira na faixa 

de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes 

representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou 

um percentual entre 1% e 3% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de cada país. 

O DETRAN/ES tem um setor que cuida de 

campanhas de educação para o trânsito. Por isso 

queremos levar até o município de Piúma essa 

iniciativa e conscientizar a população, pelo Estado, 

para mobilizar a sociedade sobre a importância de 

difundirmos boas práticas no trânsito. E as campanas 

educativas cumprem muito bem esse papel, o de 

estabelecer a cultura de paz em nosso Estado.  

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

PEN 51 - ES 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1253/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Indicação para contratação, em 

regime de urgência, de psicólogos 

para atuar no Hospital da Polícia 

Militar Do Espírito Santo. 
 

Tendo em vista os lamentáveis fatos 

ocorridos durante a greve da Polícia Militar do 

Espírito Santo, ocorrida em fevereiro de 2017; Tendo 

em vista que a OMS (Organização Mundial da 

Saúde)  indica que até 2020 a depressão será a maior 

causa de afastamento do trabalho no mundo; Tendo 

em vista, a atuação dos profissionais de Psicologia 

dentro do Hospital da Polícia Militar desde o mês 

fevereiro até a presente data em caráter de voluntario, 

onde foram prestados centenas de atendimentos aos 

policiais militares; 

Tendo em vista a necessidade de reconhecer os 

serviços prestados pela categoria do psicólogo(a) e de 

ir ao encontro da necessidade de enfrentamento dos 

adoecimentos causados por disfunções 

comportamentais resultantes do trabalho estressante 

aos quais os policiais militares estão expostos 

diariamente; 

E finalmente, tendo em vista atuar de modo 

preventivo atendendo demandas apresentadas pela 

Corporação, apresento está indicação .  

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO  

Deputado Estadual 

PEN 51 - ES 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 1248/2017, 

1249/2017, 1250/2017, 1251/2017, 1252/2017 e 

1253/2017. 

Os Senhores Deputados que as aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1254/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes, a presente INDICAÇÃO: 
 

Institui que a V. Ex.ª interceda junto 

com a Secretaria de Transporte e 

Infraestrutura, para que seja 

viabilizada com a máxima urgência a 

“Construção de Ciclovia” na 

Rodovia ES 010 do trecho do 
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Município de Serra ao Município de 

Fundão.  
 

Assembleia Legislativa, 29 de agosto de 

2017. 12 de setembro de 2017 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicito ao Exmo. Srº. Governador, que 

interceda junto a Secretaria de Transporte e 

Infraestrutura no sentido que seja realizada a 

Construção de Ciclovia na Rod. ES 010 no trecho de 

Jardim Limoeiro do Município de Serra á Praia 

Grande do Município de Fundão, para que possa 

fornecer segurança as pessoas que se deslocam ou 

que precisem circular pelas localidades.  

Por falta de uma cultura de respeito ao 

ciclista no sistema viário tradicional, o resultado é a 

tragédia com acidentes nos quais o ciclista é sempre o 

lado que perde, com vidas ceifadas por falta de 

segurança quando utilizam as rodovias. 

Através dessa solicitação que venho dentro 

das prerrogativas regimentais requerer a vossa 

excelência com base no artigo 141 inciso VIII artigo 

174 do regimento interno que essa indicação 

encaminhada a vossa excelência seja apreciada e se 

possível na posteriori seja acatada.  

Nessa esteira queremos renovar nossos votos 

de estima e consideração. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1255/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes, a presente INDICAÇÃO: 

 

Institui a “Instalação de Torre de 

Telefonia” na Comunidade de 

Destacado no Município de Fundão. 

 

Assembleia Legislativa, 29 de agosto de 

2017. 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicito ao Exmo. Srº. Governador, que 

interceda junto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

para que seja feita a Instalação de Torre de Telefonia 

Móvel e Internet 4G, na comunidade de Destacado, 

do Município de Fundão. Para que possa facilitar à 

comunicação através do acesso a internet, obtendo a 

inclusão social dessa população. 

Independente da distância a telefonia móvel 

permite a agilidade e a comunicação em menor 

tempo com pessoas de diversas localidades. Esse 

meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, 

devido o acesso ser muito mais rápido e fácil. 

Facilitando transações comerciais, situações 

emergenciais e contribuindo para a autonomia na 

vida dos que residem na comunidade. 

Por essas razões que venho mui 

respeitosamente solicitar a V. Ex.ª o pronto 

atendimento a esse pleito, para que possamos 

oferecer a essa comunidade, a inclusão digital que 

hoje é um do meio mais utilizado no nosso país. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 1254/2017 e 

1255/2017. 

Os Senhores Deputados que as aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1256/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Nunes,  abaixo assinado, no uso 

de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada  

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Elaboração de projeto de lei que 

cria o “Centro de Memória do 

Estádio Esportivo Kleber 

Andrade”, conforme exemplo 

abaixo descrito. 

 

PROJETO DE LEI /2017 

 

Cria o Centro de Memória do Estádio Esportivo 

Kleber Andrade 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criado o “Centro de 

Memória do Estádio Kleber Andrade 
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- CEMKA”. 

Parágrafo único - O Centro de 

Memória que trata o caput será 

instalado e funcionará nas 

dependências do estádio, localizado 

no Município de Cariacica-ES. 

Art. 2º O Centro de Memória do 

Estádio Estadual  Kleber Andrade - 

CEMKA tem como função e objetivo 

pesquisar, resgatar,  organizar e 

preservar o acervo de imagens 

fotográficas e cinematográficas e 

outros   documentos referentes à 

história do futebol capixaba e  do 

estádio estadual Kleber Andrade, 

bem como de todos os eventos 

esportivos, culturais, científicos,  de 

lazer e religiosos ali ocorridos. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2017. 

 

NUNES 

Deputado Estadual - PT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nosso estado possui hoje um centro de 

atrações esportivas e culturais de excelência, que é o 

estádio esportivo Kleber Andrade. Ali, têm ocorrido 

vários eventos de porte, como jogos de campeonatos 

estadual e nacional, shows artísticos como o de Paul 

McCartney, etc. 

Infelizmente não há no estádio, ou em 

qualquer repartição pública ou não,  registro desses 

eventos tão importantes para nossa gente, que ali 

ocorre e ocorreu em grande numero de participantes. 

Torna-se necessário preservar a memória do 

que ocorre nas esferas esportivas, culturais, 

científicas e religiosas, estendendo essa concepção 

até a questão de memória social, que está em estreita 

ligação com o tempo e o espaço. 

Estamos sugerindo ao Governo do Estado 

que apresente a  proposição no sentido de garantir a 

história de nosso povo às futuras gerações, como 

forma de ajudar em suas concepções de vida e 

consciência coletiva. 

Manifesto a certeza da sensibilidade do Poder 

Executivo Estadual quanto ao tema e, sobretudo, da 

conceituada Secretaria de Esporte e Lazer - 

SESPORT, que ao abraçar tal propósito irá contribuir 

em muito para o desenvolvimento e a história das 

práticas esportivas de nosso estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação a Indicação n.º 1256/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1257/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer seja 

encaminhada ao Exmo. Presidente da ALES, 

Deputado Erick Musso, a seguinte INDICAÇÃO: 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

para que a Mesa Diretora desta Casa 

de Leis, viabilize um estudo para 

Criar a Procuradoria Especial da 

Mulher. 

 

O espaço da mulher na política vem sendo 

conquistado com coragem e dedicação. Infelizmente, 

ainda existem preconceitos e violências no cotidiano 

feminino, mesmo que reduzidos após a criação da Lei 

Maria da Penha. 

Ocorre que tal dispositivo legal não pode ser 

o único instrumento de defesa feminina, uma vez que 

ainda existem inúmeras diversidades a serem tratadas 

no tocante a políticas públicas voltadas para a 

mulher, tendo como base a saúde, o comportamento e 

a vida profissional e pessoal. 

Os dispositivos legais vigentes devem ser 

analisados e aperfeiçoados, sendo a Casa Legislativa 

um canal importante entre o poder público e a 

sociedade. 

É de suma importância o apoio desta Casa 

para a criação  e implementação de políticas públicas 

para as mulheres, promovendo debates, palestras, 

seminários e audiências públicas com  objetivo de 

melhor informação, formação e intercâmbio entre as 

mulheres e a Política por meio da Assembleia 

Legislativa. 

A criação da Procuradoria da Mulher busca 

primordialmente garantir maior representatividade, 

visibilidade e destaque às mulheres na política. Além 

disso, pretende combater a violência e a 

discriminação contra as mulheres em nossa 

sociedade, qualificar os debates de gênero contra as 

mulheres em nossa sociedade, qualificar os debates 

de gênero nos parlamentos e receber e encaminhar 

aos órgãos competentes as denúncias e anseios da 

população. 

A Procuradoria Especial da Mulher tem por 
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finalidade a defesa e a promoção de igualdade de 

gênero, da autonomia, empoderamento e 

representação das mulheres, bem como o 

enfrentamento a todas as formas de discriminação e  

violência contra mulheres e meninas. 

Compete à Procuradoria da Mulher 

promover, pela participação mais efetiva das 

Deputadas nos órgãos em as atividades da 

Assembleia Legislativa, e ainda: 

I - receber, acompanhar e encaminhar aos 

órgãos competentes denúncias de violência e 

discriminação contra mulheres e meninas; 

II - fiscalizar e acompanhar a execução de 

programas dos governos federal, estadual e 

municipais, que visem à promoção de igualdade de 

gênero, autonomia, empoderamento e enfrentamento 

à violência contra as mulheres e meninas; 

III - fomentar a participação e representação 

das mulheres na política; 

IV - cooperar e construir parcerias com 

organismos, estaduais, municipais, nacionais e 

internacionais, públicos e privados, Poder Judiciário 

e Ministério Público, voltados à implementação de 

políticas públicas para as mulheres; 

V - promover pesquisas e estudos sobre a 

violência e discriminação contra as mulheres e todas 

as temáticas de gênero, inclusive para fins de 

divulgação pública e fornecimento de subsídio às 

Comissões da Assembleia; 

VI - promover e implementar campanhas 

educativas, seminários e palestras referentes à 

temática de gênero no âmbito estadual; 

VII - debater e posicionar-se sobre questões 

de gênero no âmbito estadual, municipal, nacional e 

internacional; e 

VIII - propor e integrar a articulação de 

políticas transversais de gênero nos órgãos 

governamentais e da sociedade civil. 

A Procuradoria da Mulher deverá ser 

presidida por uma parlamentar desta Casa. Sugere-se 

que o projeto de resolução que criar a Procuradoria  

da Mulher seja articulado e apoiado por toda a 

bancada feminina da Casa e que a apresentação do 

projeto seja feita por uma parlamentar que se 

identifique com a temática de gênero e com os 

propósitos da Procuradoria. Se for consenso, a autora 

da proposta será também a primeira procuradora. 

No caso de não haver nenhuma mulher 

parlamentar eleita na Assembleia, um deputado 

poderá ser o proponente do projeto e, inclusive, 

ocupar os cargos de procurador especial da mulher e 

de procurador adjunto. 

O tempo de presidência da procuradoria da 

Mulher deverá acompanhar o tempo de mandato do 

presidente da Casa, que é de dois anos. 

Enfim, a criação da Procuradoria Especial da 

Mulher no âmbito do Legislativo Estadual objetiva 

contribuir para a redução da desigualdade de gênero 

no Estado, como instrumento de fortalecimento da 

democracia, aproximando os municípios do nosso 

Estado da participação política perante o poder 

público, fazendo com que esta Casa de Leis cumpra 

ainda mais a sua função democrática perante a 

sociedade civil organizada e, também, como um todo. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação a Indicação n.º 1257/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1258/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes, a presente INDICAÇÃO: 

 

Institui que a V. Ex.ª interceda junto 

com a Secretaria de Educação, para 

que seja viabilizada com a máxima 

urgência a “Drenagem e 

Pavimentação” do Trecho que liga a 

Norte Sul que abrange o Bairro  

 

Cidade Pomar a BR 101 do 

Município de Serra. 

 

Assembleia Legislativa, 12 de setembro de 

2017. 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicita-se ao Exmo. Srº. Governador do 

Estado do ES, que interceda junto a Secretaria de 

Obras, no sentido que seja realizada a Drenagem e 

Pavimentação do trecho da Avenida Norte Sul que 

liga a BR 101. 

Tal indicação se faz necessário, devida ser a 

localidade da avenida, que foi prejudicada pelo fato 
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de ser o único trecho que teve ausência de 

pavimentação asfáltica. E que em dias de chuva, se 

encontra numa situação precária com muitos buracos 

e que acabam prejudicando a mobilidade dos 

moradores da localidade e dos que transitam pelo 

local. 

Através dessa solicitação que venho dentro 

das prerrogativas regimentais requerer a vossa 

excelência com base no artigo 141 inciso VIII artigo 

174 do regimento interno que essa indicação 

encaminhada a vossa excelência seja apreciada e se 

possível na posteriori seja acatada.  

Nessa esteira queremos renovar nossos votos 

de estima e consideração. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação a Indicação n.º 1258/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 

que não há mais Expediente a ser lido.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS 

ENVIADAS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria que esta Casa 

mandasse à família do senhor Antônio Teixeira 

Maria, ex-vereador por Vila Pavão, a menção de 

nossa solidariedade pelo seu falecimento. Foi 

sepultado hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Peço à Secretaria que providencie o ato 

para assinarmos e encaminharmos à família. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. (Pausa) 

Ausente, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom dia. Saúdo o Senhor Presidente 

Erick Musso, a Mesa, todas as Senhoras Deputadas e 

os Senhores Deputados, nossos servidores e os que 

nos acompanham pela TV Ales. 

Ontem foi um dia importante. Estivemos na 

Secretaria de Estado da Saúde assinando um 

convênio para a cidade de Pancas. Agradeço ao 

governador Paulo Hartung, que tem liberado nossas 

emendas com muita rapidez. É, Senhor Deputado 

Nunes, temos conseguido liberar várias emendas. 

Coloquei uma semi UTI móvel para Pancas, que será 

de grande utilidade para aquele município. O prefeito 

Sidiclei esteve presente, assim como o secretário de 

Saúde Juarez Mendonça. Foi motivo de muita alegria. 

Também colocamos uma ambulância para 

Pancas, que será liberada logo, logo. Irá mais para o 

distrito de Vila Verde. Sabemos que a saúde tem sido 

complicada nos municípios do interior e essa semi 

UTI móvel será de importância porque tem vários 

equipamentos importantes, como desfibrilador e 

outros, que salvarão vidas quando tiver que ir a uma 

cidade maior ou a um centro maior de atendimento. 

Salvará vidas pela sua condição de equipamentos. Se 

uma ambulância já é importante, imagine uma semi 

UTI móvel!  

Quando fui prefeita, compramos uma UTI 

móvel em São Gabriel da Palha. Logo no final do 

meu mandato deixei essa UTI com dezesseis mil 

quilômetros rodados. Logo outro prefeito assumiu e 

essa UTI ficou abandonada no pátio da Prefeitura de 

São Gabriel da Palha.  

A prefeita Céia está, agora, reformando essa 

UTI Móvel, porque até bater o motor, num carro a 

diesel, com dezesseis mil quilômetros rodados, eles 

conseguiram bater o motor dessa UTI Móvel de São 

Gabriel da Palha, e ficou jogada nesse pátio da 

prefeitura, e a prefeita, agora, está colocando para 

funcionar de novo, pela utilidade e pela importância 

que tem essa UTI Móvel para São Gabriel da Palha. 

 Mas nós colocamos também para São Gabriel 

da Palha quatro ambulâncias novas, porque as 

ambulâncias de São Gabriel da Palha foram 

compradas no meu mandato e nunca mais foram 

compradas outras. Passaram-se quatro anos e o 

prefeito, sequer, comprou novas ambulâncias, e elas 

estão completamente sucateadas. É assim que 

encontramos o município de São Gabriel da Palha, e, 

agora, estamos colocando quatro novas ambulâncias 

para renovar a frota, porque é importante ter 

ambulâncias, porque na hora de socorrer, não 

podemos colocar um paciente numa ambulância 

quebrada, velha, correndo o risco de quebrar no meio 

do caminho, e o paciente ficar à deriva. 

 Temos colocado a maioria de nossas 

emendas na área da saúde. Acho que colocamos 

quase que oitenta por cento das nossas emendas 

parlamentares na área da saúde, por entender a 

importância que é a saúde, principalmente em nossa 

região, interior do estado, de onde, geralmente, os 

socorros mais importantes, as cirurgias mais 

importantes vêm para a Grande Vitória. 

 São Gabriel da Palha está passando por uma 

fase difícil na saúde, estamos vendo o hospital de 

cima, como chamamos o Hospital Santa Rita, com 

problema na Justiça. Não adianta falar que o Hospital 

Santa Rita não abre por problema político. Não. É 

problema judicial, é problema na Justiça; e problema 
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na Justiça se resolve na Justiça, não se resolve com 

política! Não se pode confundir Justiça com política, 

e, principalmente, com politicagem. E o hospital de 

baixo, o Fernando Serra, está com um grande 

problema na certidão. Então, estamos com dois 

hospitais em São Gabriel da Palha com problemas, 

um na Justiça e outro com problema na certidão, que 

não paga essa certidão, e o hospital fica como se 

estivesse no Serasa, como se nosso nome estivesse no 

SPC, e ele não pode receber recursos enquanto não 

tiver certidões. 

 Esta é a nossa fala, mas estamos alegres, 

porque estamos conseguindo resolver algumas 

pendências na saúde, com algumas emendas 

parlamentares, liberadas pelo nosso governador. 

 Muito obrigada! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, líder do Governo. 

 

  O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, neste dia quero utilizar-me da fase das 

Comunicações para fazer uma reflexão com toda a 

população capixaba. 

 Passamos por um momento de crise, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, mas não é uma crise 

apenas política, econômica. Estamos passando por 

uma crise mundial, que tem aflorado, Senhor 

Deputado Almir Vieira, a intolerância nas pessoas. 

Temos percebido, no Brasil, o debate no Congresso 

Nacional, Senhor Deputado Nunes, sendo feito de 

maneira mais violenta por conta da discordância das 

posições entre parlamentares. Tem a posição mais 

conservadora, tem a posição mais progressista. A 

posição das pessoas precisa ter, da parte do outro, 

tolerância. 

 Temos observado, pelo mundo afora, 

ameaças entre países de utilização de bombas de 

destruição em massa. Temos observado entre 

comunidades a discussão e a apologia a uma possível 

supremacia de raça sobre outras raças. Para onde 

seremos levados se continuarmos com o 

comportamento que chega perto da barbárie? 

Evidentemente, chegaremos a um ambiente de 

barbárie. A intolerância nos levará ao ponto do 

insuportável, Senhor Deputado Da Vitória.  

 Precisamos, neste momento, celebrar e 

restabelecer, de maneira cada vez mais forte, o valor 

da democracia, o valor que tem o respeito entre as 

pessoas. Para mim, é papel de cada liderança política 

nesta Casa, nas casas legislativas dos municípios, 

Senhor Deputado José Esmeraldo, no Congresso 

Nacional e em todos os espaços. As lideranças 

precisam difundir o respeito e a tolerância, porque 

estamos começando a achar normal a anormalidade 

de intolerar pensamentos diferentes.  

Vivenciamos aqui, recentemente, posições 

diferentes, entre nosso povo capixaba, serem 

registradas nas páginas dos jornais com aspectos de 

intolerância. A cultura, a crença religiosa, a posição 

das pessoas precisam ter o respeito um dos outros. O 

meu valor, a minha crença, a minha posição não é 

mais importante do que a posição do outro. E 

precisamos exercitar isso cotidianamente. Não é 

porque tenho uma posição que esta deverá suplantar 

o desejo coletivo. Não é porque tenho uma posição 

que o outro não poderá ter outra, diferente da minha.  

Precisamos preservar o direito do outro de 

opinar. Precisamos preservar o direito do outro de 

interagir com a população de acordo com as suas 

crenças. Precisamos preservar o direito do outro de 

propagar aquilo que acha correto, desde que não seja 

uma afronta física às pessoas, que não seja uma 

violência emocional contra as pessoas.  

Precisamos aprender, Senhor Deputado 

Hudson Leal, a meu ver, a conviver em sociedade, 

Senhor Deputado Dary Pagung. E estamos 

negligenciando as flexões que a sociedade humana 

tem feito na direção da intolerância. Tenho certeza de 

que este ponto, esta reflexão deverá ser debatida nos 

próximos períodos, porque do jeito que estamos 

vendo a colocação de posições diferentes, a violência 

com a qual as pessoas têm se colocado diante das 

posições divergentes, nos motivará e nos obrigará a 

fazer um debate sobre aquilo que devemos tolerar no 

comportamento em sociedade. 

Senhor Presidente, agradeço sua tolerância 

com o tempo, porque entendo ser extremamente 

importante que passemos a debater este assunto 

cotidianamente em nossa Assembleia Legislativa. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor. (Pausa)  

Ausente, com a palavra o Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, meus cumprimentos aos colegas 

presentes no plenário, aos funcionários da Casa, 

àqueles que nos visitam nas galerias e aos que nos 

assistem em casa pela TV Ales. 

Parabenizo o Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho pelo seu discurso a respeito da tolerância e da 

divergência de ideias. Nunca neste país a intolerância 

foi tão grande em relação a ideias diferentes.  

E parabenizo a Senhora Deputada Raquel 

Lessa também, que disse que as suas emendas têm 

sido liberadas pelo Governo com uma certa rapidez 

para atender aos hospitais de São Gabriel, de Pancas. 

E fazer um apelo para que as minhas 

emendas sejam liberadas também. Senhora Deputada 

Raquel Lessa, boa parte das minhas emendas também 



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de setembro de 2017 

foram para a área da saúde, principalmente para o 

hospital de Santa Maria de Jetibá, e grande parte das 

demais emendas para as Pestalozzis e para as Apaes.  

Espero queimar minha língua e, no final do 

ano, poder dizer assim: Olha, não é verdade que o 

governador só libera emendas da base aliada; S. Ex.ª 

libera as emendas de acordo com a necessidade da 

população de forma republicana e democrática! 

Assim espero que seja. 

Hoje, observamos que no Bom Dia Brasil 

falava-se, novamente, do problema da saúde pelo país 

e por estado. Assim como o problema da segurança é 

algo cotidiano. É curioso que no Brasil ainda os 

projetos quando são feitos pelos gestores, são quase 

sempre no sentido de resolver o problema depois que 

o problema já aconteceu. Por exemplo, quando se 

fala em combater a violência, pensa-se 

imediatamente em aumentar o número de policiais na 

rua, aumentar o número de presídio, reduzir a 

maioridade penal, e não sei mais o quê; quando se 

fala em resolver o problema da saúde, pensa-se 

sempre na questão de aumentar o número de postos 

de saúde, aumentar o número de hospitais, aumentar 

o número de ambulância. Não que isso não seja 

necessário. Ocorre que temos que pensar políticas 

públicas para atacar os problemas antes que eles 

ocorram, para impedir que esses problemas ocorram.  

Por exemplo, se falamos da segurança 

pública, quais seriam as políticas necessárias para 

impedir que a violência se alastrasse? Sobretudo 

quando tantos jovens no Brasil são atraídos pela 

criminalidade. Isso poderia ser reduzido de forma 

muito eficiente se os gestores públicos tanto em 

âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal 

oferecessem, efetivamente, um sistema educacional 

de qualidade para todos, com condições de acesso e 

permanência para os alunos, qualificação de 

professores, remuneração de professores. Isso 

resultaria num processo educacional em 

oportunidades para os jovens que, com certeza, teria 

um reflexo muito significativo nas questões relativas 

à segurança pública.  

Da mesma forma se tivéssemos um sistema 

educacional muito mais eficiente do que temos e 

houvesse investimento, se os gestores públicos 

observassem as metas do Plano Nacional de 

Educação, dos planos estaduais, dos planos 

municipais. É claro que também o problema da saúde 

pública seria menor. Teríamos menos pessoas 

adoecendo. Porque muito claramente uma pessoa 

com maior conhecimento, muito melhor informado, 

adoece menos e tem menos problemas de saúde.  

As políticas públicas que existem no Brasil 

são feitas sempre na ótica de resolver o problema 

depois que o problema já existe. Quase não existem 

políticas públicas para impedir que o problema 

ocorra, ou seja, atacando o problema na base. Não 

canso de repetir que para isso precisamos de políticas 

educacionais infinitamente melhores do que essas 

que existem. As pessoas têm dito: Ah, você muitas 

vezes critica o governo, mas não propõe! Não se tem 

que reinventar a roda. Temos o Plano Nacional de 

Educação, os planos estaduais de educação e os 

planos municipais de educação com metas muito 

claras do que é necessário ser feito pela educação 

para que tenhamos uma evolução de verdade. E 

pergunto: O governo federal está observando as 

metas do plano nacional, os governos estaduais 

estão? Os prefeitos estão? A maioria não. Estão 

desconsiderando completamente aquilo que deveria 

ser feito. Muito obrigado, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. (Pausa) 

Ausente. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. (Pausa)  

S. Ex.ª declinou.  

Concedo a palavra ao futuro senador, Senhor 

Deputado Amaro Neto. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Doutor 

Rafael Favatto e Pastor Marcos 

Mansur) 

 

O SR. AMARO NETO - (SD) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom dia.  

Registro a presença de alunos da Escola 

Caboclo Bernardo, de Aracruz, acompanhado do 

professor Elvis. Obrigado pela visita.  

Cumprimento os servidores da Casa, o 

público presente nas galerias, os que nos 

acompanham pela TV Ales, e pelas emissoras do 

interior do estado e pela TV Educativa, que 

retransmitem a nossa sessão.  

Ontem, falei de alguns temas que tratamos no 

processo eleitoral do ano passado e de alguns temas 

que acabaram continuando no debate. Ainda por cima 

da municipalidade da capital Vitória começar a tirar 

do papel ideias que eram nossas. Uma dessas ideias é 

o cinturão de segurança que seria importante também 

para a região metropolitana.  

Esse cinturão de segurança compreenderia 

também na aquisição de câmeras OCR, câmeras que 

fazem a leitura das placas dos veículos para saber se 

alguns desses veículos têm restrição de furto e roubo. 

Existe tecnologia Brasil afora que você pode utilizar, 

também por câmeras, para detectar informações até 

mesmo da  

face e também de todo andar da população em 

determinadas áreas da cidade. Isso já acontece em 

outros estados do Brasil.  

Para vocês terem uma ideia, fiz uma pesquisa 

rápida, ontem, e descobri que em Foz do Iguaçu, 

foram instalados setenta e cinco novos pontos de 

câmeras desse tipo para dar tranquilidade até mesmo 

na fronteira do nosso Brasil; não só na cidade de Foz 

de Iguaçu como também em toda região de fronteira. 
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Isso é importante para que possamos trazer 

novamente para o debate, pois muito se fala que vai 

fazer, que vai acontecer, que existe projeto, mas 

pouco é feito efetivamente.  

Por que digo? O governo federal, por meio 

do Ministério da Justiça, tem mecanismos e projetos 

para que qualquer representante nosso da Câmara dos 

Deputados ou do Senado possa por meio de um 

diálogo no Ministério da Justiça junto com as 

prefeituras e o governo estadual buscar esse tipo de 

recurso para ampliar a vigilância nas cidades e até 

mesmo no estado.  

Notamos que alguns estados da federação, 

em algumas prefeituras Brasil afora, eles conseguem, 

por meio de seus representantes, pegar esse dinheiro 

e investir na área de segurança por meio de um 

convênio com o Ministério da Justiça, e acabamos 

não vendo isso acontecer aqui no estado. Num 

momento oportuno, voltarei a falar um pouco mais 

sobre esse tema e até que não vemos esse recurso 

chegar até nosso estado para melhorar a segurança no 

Espírito Santo.  

Quero entrar em outro tema porque, muito 

em breve, dia 25 de outubro, teremos a migração do 

sinal analógico da televisão para o sinal digital. É 

importante também falar aqui da Assembleia 

Legislativa, que teremos um apagão do sinal 

analógico das emissoras de tevê no próximo dia 25 de 

outubro.  

Temos falado muito nas emissoras de 

televisão sobre como você deve fazer para trocar a 

sua televisão de tubo para uma televisão com sinal 

digital ou até mesmo comprar ou adquirir o conversor 

com antena para ter um sinal melhor.   

Existem programas sociais do governo 

federal que dão essa condição para a população que 

recebe até três salários-mínimos. Quero, então, 

informar desta tribuna que se você, meu amigo 

telespectador, que está acompanhando a TV Ales 

ainda tem uma televisão que não é digital, que não 

tem o sistema digital, que ligue para o telefone 147. É 

um telefone gratuito para obter informações quanto 

ao sinal digital. Ou acesse pela internet o endereço 

www.sejadigital.com.br, onde tem todos os passos 

para os que estão nos programas sociais do governo 

federal receber o conversor de graça.  

Os que não se enquadraram nos programas 

sociais poderão adquirir em qualquer estabelecimento 

o conversor e a antena e instalá-los na sua residência, 

para assim ter um sinal melhor na sua televisão a 

partir do dia 25 de outubro. Obrigado, Presidente.    

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas.  

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados 

e público presente, especialmente aqueles que nos 

acompanham pela TV Ales, a Casa está cheia, Senhor 

Presidente Erick Musso, e me dirijo aos nossos 

visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Parlamento 

capixaba. Teria a alegria de subir para abraçá-los. 

 Senhor Presidente, meu pronunciamento, 

hoje, é sobre a necessidade de melhorias na rodovia 

ES-010. Antes de mais nada, repito aqui uma frase 

conhecida de todos os capixabas, e quem usa muito 

esta frase é o Senhor Deputado Theodorico Ferraço: 

continuamos prudentes como uma pomba e astutos 

como uma serpente, Senhor Presidente, e confiantes. 

 Dirijo-me à população capixaba, 

especialmente aos moradores da cidade de Serra, em 

relação à necessidade de melhorar a via da rodovia 

ES-010. A rodovia ES-010 é de domínio do Governo 

do Estado, corta o nosso estado de uma ponta a outra 

e passa dentro da maior cidade do estado, Serra. É a 

cidade que contribui com o maior percentual do PIB 

capixaba, pois quase trinta por cento da riqueza vem 

da cidade de Serra, e é a cidade com a maior 

população. Portanto, é importante que receba esse 

carinho e essa atenção na melhoria dessa via. Ela 

passa entre outros trechos, dentro de Jacaraípe.  

Estamos acompanhando as ações do 

Governo. Esta semana, em Jaguaré, em uma estrada 

que liga com a região de Água Limpa, estamos 

acompanhando a vitória do Senhor Deputado Erick 

Musso na cidade de Aracruz, onde o Governo do 

Estado inicia uma nova estrada no trecho de 

Coqueiral até Vila do Riacho. Temos insistido, neste 

Parlamento, desde o início do nosso mandato, para 

que nesse trecho de Serra, nesse trecho da rodovia 

Abido Saadi, seja feito um novo asfalto. 

Ontem, foi realizado um tapa-buracos. É o 

básico do básico do básico. Temos o costume de 

passar, observar e pedir providência, e o DER vai e 

tapa o buraco, mas o asfalto está todo sucateado e 

com vários apelidos, Senhor Presidente. Tem uns que 

chamam de asfalto cinquenta tons de cinza, outros 

que chamam de asfalto esburacado, mas a verdade é 

que é uma via com prazo de validade vencido e feita 

há muitos anos, em outro momento. Hoje, temos, 

inclusive, outras tecnologias para colocar um asfalto 

de boa qualidade. 

Fazemos este apelo em um momento em que 

o Governo acena para outras regiões, é importante, 

não estou tirando o mérito, mas reforçamos este 

apelo. Que o governador Paulo Hartung e sua equipe, 

juntamente com o Enio, diretor do DER, possam 

concluir o mais rápido possível aquilo que está em 

andamento.  

Diante de debates e audiências que fizemos, 

inclusive, aqui na Assembleia, na Frente Parlamentar, 

o DER licitou uma empresa para elaborar o projeto. 

Então, temos o projeto da nova avenida, da nova ES-

010 nesse trecho. Precisamos partir para a execução, 

o que não pode é ficar da forma como está. Temos o 

trecho de Jacaraípe, por exemplo, um trecho 

pequeno, talvez de três quilômetros ou três 

quilômetros e meio, onde já contamos mais de 

sessenta buracos em algumas ocasiões. É só chover 

http://www.sejadigital.com.br/
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que o trecho fica ruim. 

Fica este apelo, fica esta solicitação em nome 

da cidade de Serra para que avancemos. DER, que 

avancemos com a solução porque não está legal, não 

está à altura da cidade de Serra e da região de 

Jacaraípe. 

Tivemos outros problemas esta semana. 

Tivemos os semáforos desligados na rodovia ES-010. 

Isso é um perigo nos cruzamentos. O DER alegava 

falta de contrato, que precisava renovar contrato, 

aditivar contrato, mas deram uma solução e religaram 

os semáforos. Então, mais carinho, mais respeito e 

mais atenção com a cidade de Serra, com esse trecho 

da rodovia ES-010.  

Estamos nesta Casa, Senhor Presidente Erick 

Musso, dando sustentação às ações do Governo, 

votando, ajudando nas reformas, nas mudanças, nas 

ações que demandam voto para os ajustes que o 

Estado fez. Portanto, precisamos desse retorno para a 

cidade de Serra, para o cidadão capixaba em nossas 

rodovias. SOS rodovia ES-010, SOS  avenida Abido 

Saadi, em Jacaraípe. Tenho dito e devolvo a palavra a 

V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Antes de passar a palavra para o próximo 

orador, cumprimento os nossos visitantes, os alunos 

do Centro Municipal de Educação de Jovens e 

Adultos, de Guarapari, acompanhados do professor 

Itamar Dias; os alunos da Escola Caboclo Bernardo, 

de Barra do Riacho, em Aracruz, acompanhados do 

professor Elvis. Sejam todos bem-vindos à Casa do 

Povo, à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 

  

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Obrigado, 

Senhor Presidente. Cumprimento o Cemeja de 

Guarapari, todos os nossos educadores e alunos. 

Bem-vindos a nossa Casa. E também os alunos da 

Escola Caboclo Bernardo, de Barra do Riacho, uma 

cidade boa, um distrito que conhecemos bem e 

trabalhamos em prol deles. Alunos, muito bem-

vindos à Assembleia Legislativa. 

Mais uma vez, subo a essa tribuna, Senhor 

Presidente, para falar desse tema que a cada dia 

repercute também nos veículos de comunicação de 

todo o estado. Desta vez, a tribuna repercutiu a ação 

da Assembleia Legislativa na Comissão de Defesa do 

Consumidor sobre os questionamentos à 

Concessionária Eco-101. Citando nesta Casa o senhor 

Paulo Hanke que representa a ANTT e citando 

também o senhor José Carlos Cassaniga, que 

representa a Eco-101. 

Senhor Presidente, ontem, o sentimento que 

qualquer um pudesse ter, se assistisse aos nossos 

questionamentos ao representante da Eco-101, era um 

sentimento realmente de desrespeito, porque as 

respostas não tinham objetividade. O senhor 

representante e diretor da ANTT não sabia nem se 

tinham aplicado sanções à Eco-101. Teve que 

consultar os universitários, teve que fazer consultoria 

ao seu acompanhante, que também trabalha lá, que 

informou que aplicaram duzentos e vinte milhões de 

reais de multa, Senhor Deputado Jamir Malini. 

Mas com o exército de advogados, como tem 

a Eco-101, naturalmente eles recorrerão, recorrerão, 

recorrerão e recorrerão a todas as instâncias e não 

pagarão. Até porque parece que já tem apoio do 

governo federal para isso. 

Quando afirmaram, mais uma vez, que a 

culpa é da crise e da recessão econômica... Olha, 

espera lá. Não tivemos redução do trânsito de 

veículos. O tráfego de veículos não diminuiu. Os 

gatilhos foram acionados. Gatilhos, como expliquei 

neste plenário, é a quantidade de veículos que passam 

por determinado tempo nas rodovias. Os gatilhos 

foram acionados e tivemos o aumento do pedágio. 

Mas eles não cumprem os contratos.  

 É de se indignar. Se tem um problema no 

Espírito Santo, hoje, recorrente, é esse problema da 

Eco-101. Não nos calaremos. Sabemos que por trás 

dela, estão os maiores empresários do nosso estado, 

com poder econômico, e muita gente tem medo, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, de vir à 

tribuna falar a verdade. Estão roubando o dinheiro do 

capixaba e estão tirando vidas. 

Porque se um contrato já era para ser 

concluído, e muitas partes estarem concluídas, as 

mortes que aconteceram em Guarapari, as vinte e três 

mortes, cobramos da Eco-101, do senhor José Carlos 

Cassaniga. Ele veio a público falar que não tem 

responsabilidade sobre essas mortes. Espere lá, 

aquele trecho era para estar duplicado, sim. E como 

não existe responsabilidade de uma empresa? Ela é 

corresponsável, sim, e vamos cobrar isso, e entramos 

com uma ação. E não tenho dúvida, a justiça federal, 

as ações que ela tem feito em nosso país, como a 

Lava-Jato, por exemplo, é um exemplo que não tem 

parcialidade e não se curva ao poder econômico. 

Tem que cancelar essa cobrança de pedágio, 

e vamos, junto com os capixabas, cobrar do governo 

federal para que faça as adequações, que devolvam o 

dinheiro dos capixabas. Gastaram dinheiro 

construindo praças de pedágio e agora vem falar que 

investiram dinheiro. Essa é a nossa manifestação, 

Senhor Presidente. 

Repercuto sobre o assalto ocorrido ontem em 

Vila Velha, no qual o empresário reagiu, ocorrendo o 

homicídio do ladrão. A política de segurança pública 

em nosso país praticamente não existe e muito menos 

aqui no Espírito Santo, numa condução horrível do 

governo do Estado. Temos um secretário que não 

conhece nem o Espírito Santo, pois veio de fora e não 

tem humildade para tratar com as instituições. Vão à 

Polícia Militar para ver quem tem sentimento de 

subordinação ao secretário de Segurança. O que é 

preciso fazer é uma política de segurança pública que 

dê sensação de segurança para os nossos capixabas e 

isso não acontece. É preciso dar às nossas instituições 
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Polícia Civil e Polícia Militar cada vez mais um 

sentimento de poder trabalhar pela coletividade com 

mais ênfase e isso não acontece; e o desarmamento 

que aconteceu no nosso país, sou totalmente 

contrário. Gente de bem tem que ter arma em casa e 

não o bandido. Porque bandido tem e gente de bem 

não tem. Obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 

 S. Ex.ª acabou de me informar pelo telefone 

que vai declinar.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero dar um abraço nos alunos das 

escolas que estão visitando a nossa Casa e 

parabenizar os estudantes. Hoje, o professor e Senhor 

Deputado Sergio Majeski está dando uma aula para 

os alunos. É importante que conheçam os trabalhos 

dos deputados e que também se interessem pela 

política, especialmente para haver a renovação. Aliás, 

especialmente para a renovação em Brasília porque 

tem muita gente que não nos representa. Então, esse é 

um momento bom para os estudantes se interessarem 

pela política séria, política limpa e sem nenhuma 

maracutaia como temos visto em Brasília.  

 Amanhã, 31 de agosto, será o Dia do 

Nutricionista e já fizemos várias ações nesta Casa. 

Realizamos audiências públicas desde 2012, quando 

destacamos a importância do trabalho realizado pelos 

nutricionistas do Espírito Santo. Em 2012, 

protocolizamos o Projeto de Resolução n.º 14/2012, 

que acrescenta à Comissão de Saúde a atribuição para 

a especialidade de segurança alimentar e nutricional. 

Depois, a pedido do Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, acabou indo para a Comissão de Assistência 

Social. Foi um momento importante porque esta Casa 

foi a primeira Assembleia no Brasil que introduziu, 

especialmente na Comissão de Saúde, essa 

ferramenta para discutir a questão alimentar e 

também a segurança alimentar.  

 Fizemos também um trabalho no sentido da 

alergia alimentar que, hoje, atinge de seis a oito por 

cento das crianças com menos de três anos de idade, 

e dois a três por cento dos adultos. Pouca gente 

conhece isso, mas é importante falar. A alergia 

alimentar atinge uma média de cinco por cento da 

população mundial. Conseguimos aprovar a Lei n.º 

10.715 deste ano que garante ao diabético o direto de 

levar pequenas porções de alimentos e de bebidas não 

alcoólicas para eventos em espaços públicos 

privados. Na verdade, o diabético tem que comer, 

tem um método de alimentação diferente das pessoas 

que não são diabéticas. Então, fizemos essa lei e o 

governador Paulo Hartung sancionou, autorizando 

que você vá a um show, a um teatro, ou ao cinema e 

poderá levar alimentos próprios para a doença da 

qual é portador. 

 A Lei n.º 10.110/2013 obriga a identificação 

dos produtos que contêm glúten nos cardápios dos 

estabelecimentos com a finalidade de prevenir as 

causas provenientes de doença celíaca ou síndrome 

celíaca. O que é isso? Nos cardápios dos restaurantes 

e dos bares têm que haver um aviso dizendo se 

aquela alimentação contém glúten ou não. Repetindo: 

a Lei n.º 10.715/2017 garante ao diabético de, mais 

uma vez, levar as suas pequenas porções de 

alimentos. 

 Fizemos também o Projeto de Lei n.º 

230/2016 que não foi apreciado ainda, mas ele dispõe 

sobre a presença de acompanhantes nos casos de 

internação de pessoas com diabetes insulino-

dependente nos hospitais, postos de saúde e 

estabelecimentos congêneres. O que é isso? As 

pessoas que têm dependência de insulina têm que ter 

um acompanhante para poder avisar no momento em 

que tem que fazer aquela aplicação porque nem 

sempre nos postos de saúde, nas unidades sanitárias, 

nos PAs têm técnicos de enfermagem, enfermeiros 

que possam fazer esse aviso, essa aplicação e o 

acompanhante poderá, naturalmente, fazer esse 

trabalho. 

 Temos outras indicações, mas o nosso tempo 

é pequeno. Se eu tiver oportunidade de voltar à 

tribuna, voltarei para falar mais uma vez sobre o Dia 

do Nutricionista que será amanhã, 31 de agosto. 

Parabéns a todos os nutricionistas que zelam pela 

alimentação saudável da nossa população. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto.   

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, o Senhor Deputado Dary 

Pagung queria falar um pouquinho antes, mas estava 

aqui atendendo.  

 Estou na tribuna hoje para fazer um convite a 

todos os Senhores Deputados, a todos que nos 

assistem e as pessoas da galeria para participarem da 

sessão solene que será realizada hoje à noite em 

homenagem ao Dia do Psicólogo, que foi dia 27 de 

agosto. Alguns deputados também encaminharam 

suas homenagens para essa sessão. Solicito a cada um 

de vocês, se puderem, que estejam presentes porque 

faremos uma bela sessão em homenagem ao Dia do 

Psicólogo. Esses profissionais ajudam realmente a 

superar os problemas encontrados no dia a dia de 

todos nós e precisamos deles. 
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 Fiz uma indicação também no dia de ontem 

ao governo do Estado, Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Da Vitória e Gilsinho Lopes, para 

colocarem profissionais psicólogos dentro do HPM, 

pois precisamos dar uma atenção especial à nossa 

tropa em virtude dos problemas acontecidos. 

 O psicólogo Willian Fontes agradeceu a 

homenagem e falou que é uma profissão importante 

para que a sociedade seja inclusiva, justa e sem 

preconceitos. Então, convido todos para estarem 

presentes nessa homenagem do Dia do Psicólogo em 

uma sessão solene que ocorrerá hoje, às 19h. Muito 

obrigado e bom-dia a todos.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Declaro encerrada a fase das 

Comunicações e passamos à Ordem do Dia.  

 Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 37/2017, da Mesa Diretora, 

que altera a redação do § 2.º do artigo 112 e do artigo 

119 e acrescenta o artigo 132-A no Regimento 

Interno, referentes à destinação da fase do Grande 

Expediente e ao uso da palavra na fase das 

Comunicações. Publicado no DPL do dia 17/08/2017. 

Na Comissão de Justiça o Deputado Sandro Locutor 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na Sessão Ordinária do dia 22/08/17. (Prazo 

até o dia 29/08/17). 

 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, Secretária, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, no presente projeto, o prazo do 

relator vence hoje. Estando o relator ausente, vou 

redesignar o Senhor Deputado Marcelo Santos para 

relatar o Projeto de Resolução n.º 37/2017.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos.   

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom-dia.  

O Projeto de Resolução n.º 37/2017 altera a 

redação do § 2.º do artigo 112 e do artigo 119, e 

acrescenta o artigo 132-A no Regimento Interno, 

referentes à destinação da Fase do Grande 

Expediente.  

A proposta inicial, para que todos possam 

conhecer, diz o seguinte: segundas, terças e quartas-

feiras, ao invés de trinta minutos na fase das 

Comunicações, passaria para uma hora. Mas, 

conversando com os colegas deputados, percebe-se 

que nas segundas e terças isso pode gerar um 

complicador. Pergunto, na condição de relator que 

vou apresentar uma emenda: se mantivéssemos 

segundas e terças no mesmo tempo, trinta minutos, 

passando apenas nas quartas-feiras para uma hora, 

aumentando o número de oradores pela regra da lista, 

sem ser a inscrição, melhoraria? Porque nos dias de 

quarta-feira normalmente as pessoas expressam, não 

pela inscrição de chegada, mas sim pela ordem 

alfabética. Poderia ser a ampliação de uma hora e o 

orador ter o direito a dez minutos; ou ampliar o 

número de oradores, mantendo os cinco minutos.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

V. Ex.ª quer colaborar? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Eu, 

particularmente, discordo desta mudança.   

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Dessa proposta de mudança. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Da 

proposta de mudança, porque já temos, muitas vezes, 

dificuldade de ter um número suficiente de deputados 

aqui quando chega a fase da Ordem do Dia. Então, 

ampliando isso - e como os deputados, muitas vezes, 

têm compromisso em outros lugares e, sobretudo, no 

dia de quarta-feira - teremos uma dificuldade ainda 

maior para ter quorum suficiente para votação 

quando chegar esse momento.  

Acho que deveria ser mantido o jeito que 

está, com meia hora apenas. Por quê? Porque temos a 

fase do Grande Expediente ao final, quando todos os 

deputados podem se manifestar. Inclusive, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, quando chega a fase do 

Grande Expediente, muitas vezes muitos deputados 

não se inscrevem, ou já foram embora, e os 

deputados podem falar à vontade. Outro dia mesmo o 

Senhor Deputado José Esmeraldo falou por quarenta 

minutos seguidos porque não tinha mais ninguém 

para falar. Então, não vejo um motivo de aumentar 

esse tempo se temos o tempo final, que tem um 

tempo maior do que dez minutos, inclusive, porque 

muitas vezes não tem muitos deputados inscritos.  

Portanto, em minha opinião, essa proposta 

vem dificultar ainda mais o quorum na hora da 

Ordem do Dia.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Como relator, continuo escutando as colaborações, 

para emitir o meu parecer.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Deputado Marcelo Santos, a sugestão de V. Ex.ª é 

boa. Sou um dos deputados que mais usa a fase das 

Comunicações aqui, também. O que precisamos 

colocar, num radar, é que em muitas sessões 

ordinárias não temos temas relevantes. Em algumas 

sessões. Mas a parte mais importante desta Casa é o 

Grande Expediente. E nós, em determinado 
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momento, podemos ter um tempo reduzido ou até 

mesmo a dificuldade de quorum e, então, o 

instrumento que usaríamos seria a supressão da fase 

das Comunicações. 

 Temos o período dos oradores, que é 

importante para aqueles que têm algum comunicado e 

necessitam passar a mensagem, como dito pelo 

Senhor Deputado Sergio Majeski. O Senhor 

Deputado Hudson Leal também citou o exemplo de 

deputados que declinaram e o Senhor Deputado José 

Esmeraldo usou esse tempo por quarenta minutos. 

Acho que esse tempo já é suficiente.  

É uma reflexão. Também não tenho 

dificuldade de apoiar V. Ex.ª, caso haja consenso da 

maioria, mas acredito que o formato que já está 

posto, contempla, tendo em vista a parte mais 

importante desta Casa, que é o período do Grande 

Expediente. Inclusive para o Governo também, 

quando tem seus projetos e se preocupa com quorum; 

os parlamentares que têm muitas missões, inclusive 

no conflito às vezes durante a sessão, agendas até 

para atender o Governo do Estado.  

Sugiro que permaneçamos no formato que 

está. Aqueles que querem passar uma mensagem em 

um tempo maior, solicite ao presidente que entenda a 

fase das Comunicações naquele determinado dia ou 

façam o seu pronunciamento na fase final, no horário 

em que estará inscrito com orador ou como líder de 

partido. É a nossa sugestão. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Para colaborar com o nosso relatório, falará o vice-

líder do PMDB, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Por gentileza. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado. 

 Lembro aos Senhores Deputados do interior 

que, quando entramos nesta Casa, uma emenda de 

nossa autoria mudou a sessão para quarta-feira, pela 

manhã. A sessão era realizada na quarta-feira à tarde. 

Isso se deu para facilitar os deputados que moram no 

interior para visitarem suas bases, mas que não 

deixassem de comparecer e votar. 

 Com relação ao tempo de falar, citado aqui, o 

Senhor Deputado professor Sergio Majeski, por  

 

exemplo, disse que o Senhor Deputado José 

Esmeraldo falou por quarenta minutos. Isso não foi 

porque outro deputado desistiu de falar, mas porque 

não tinha deputado realmente no plenário. Quem 

presidia a sessão era eu. 

O que precisamos fazer é realmente falar, 

porque esta é a Casa de falar. Quanto mais 

suprimirmos nossa fala, menor será nossa 

participação. Então, não vejo porque ser contra uma 

medida pela qual teremos a oportunidade de falar 

mais. 

 Ademais, acrescento que quem foi situação 

ontem e é oposição hoje, amanhã poderá virar 

novamente.  Não se pode basear nisso porque hoje 

não é mais situação e que espera para dar quorum 

para falar, etc. 

 Na verdade, precisamos também fazer uma 

modificação. Três Senhores Deputados poderiam 

ficar no plenário e falar até terminar a sessão, ao 

meio dia. Não podemos deixar de ficar aqui de 9h às 

12h, na quarta-feira, e até as 18h nos demais dias de 

sessão ordinária. Acho que o mais importante é isso. 

Tem gente que bate o ponto, entra de ré para não ter o 

trabalho de manobrar para voltar. Fala muito bonito, 

faz isso e aquilo, mas precisamos ficar aqui. Os 

Senhores Deputados Sergio Majeski e José 

Esmeraldo ficam. São poucos os que ficam. O Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos também fica. Ontem, 

S. Ex.ª esperou um tempão para falar e acabou não 

falando porque o Senhor Deputado José Esmeraldo 

falou durante vinte minutos, quando tinha que falar 

dez, e porque tinha outro compromisso. 

 Então, na verdade, aqui é a Casa de falar e 

precisamos falar. É a nossa colocação. Se a questão 

regimental prendesse alguém aqui, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, tudo bem. Mas não prende, V. Ex.ª 

sabe que não prende. 

 Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, houve 

um tempo em que se falava assim: Vou colocar a ata 

em discussão. Sinceramente, acho uma bobagem 

colocar a ata em discussão. Acho que tem de colocar 

a ata em apreciação. Se alguém quiser fazer uma 

proposta de mudança ou alteração na ata, tudo bem; 

se não tiver, não tem o que conversar e colocá-la em 

discussão. Era assim: Vou discutir a ata, mas vou 

aproveitar para... E falava outro assunto, como 

ouvimos hoje. Tem muita gente querendo mexer com 

o Governo. Ouvimos hoje aqui: Vou discutir, 

justificar o meu voto, mas... E esse mas fala outra 

coisa que não tem nada a ver com a matéria. Então, 

temos que observar isso também.  

A nossa indicação, pedido, apelo, súplica, é 

que a matéria seja aprovada com a emenda proposta 

pelo Senhor Deputado Marcelo Santos.   

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Marcos Bruno e Luzia 

Toledo) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Para acrescentar, falará o Senhor Deputado José 

Esmeraldo.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Esse período da quarta-feira, entre 9h e 12h, o 

deputado tem que aproveitar. Se o deputado chega a 

esta Casa, bate o ponto e vai embora, é problema 

dele, mas vamos dar oportunidade aos poucos 

deputados que ficam até a hora do Grande 

Expediente.  

Por exemplo, eu falei quarenta minutos 

porque o nosso amigo e deputado Hudson Leal, mais 

conhecido como Bocão, me concedeu esse tempo 
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porque não havia deputado. Óbvio que se houvesse 

deputado eu teria liberado, teria falado somente dez 

minutos. Mas não havia deputado, Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

Vamos perder os minutos que podemos usar 

na televisão? Lógico que não. Depende de o cara ter 

condição de falar. Há deputado que bate o ponto e vai 

embora. Essa é a verdade. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, estou 

surpreso de esta Casa estar cheia. Mas é porque são 

10h11min. Quando der 11h haverá pouca gente. 

Tanto que virei à tribuna e direi: havia uns quinze, 

agora não tem quase ninguém.  

Temos que dar oportunidade ao pessoal da 

Casa e não às pessoas de fora. Os nossos 

concorrentes não são daqui.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

V. Ex.ª então concorda com a ampliação na quarta-

feira? 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Estou na linha daquele que é o primeiro a chegar e o 

último a sair, porque há três deputados que chegam 

cedo e saem por último. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Deputado Marcelo Santos, Senhor Deputado 

José Esmeraldo e Senhor Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Não. O Senhor Deputado Doutor Hércules, o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e este que está aqui. O 

amigo aqui chega, mas na hora que vamos falar, vai 

embora. Tanto que verei hoje, por exemplo. Ele 

chega, com certeza, mas na hora de falar, no 

finalzinho, ele sai fora. Podem ver isso. Eu observo. 

Os três caras que ficam o tempo todo... Respeito à 

posição de todos vocês.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes e o Senhor 

Deputado Hudson Leal, Hudson Bocão, também 

ficam.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, muito 

obrigado pela sua colaboração. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Temos que nos preocupar com os deputados que 

estão aqui de dentro. Nossos concorrentes estão lá 

fora. Tem gente que fica querendo fazer concorrência 

aqui, mas a concorrência é lá fora. Vamos dar 

oportunidade. Quem quiser ficar, fica; quem não 

quiser, vá embora. E somos da base, da situação.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Muito obrigado, Senhor Deputado José Esmeraldo.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - V. 

Ex.ª é bastante inteligente para entender o que estou 

falando.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, Presidente da 

Comissão de Justiça, quero propor à Comissão de 

Justiça que consulte o Presidente em exercício, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, para pedirmos 

uma dilação de prazo para termos uma melhor 

informação dos colegas, porque se trata de mudança 

no Regimento Interno e quero apresentar uma 

emenda ao projeto.  

Senhor Presidente, peço baixada de pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª está com o projeto 

exatamente para isso. Aguardaremos o tempo 

necessário para V. Ex.ª apresentar a emenda e 

votarmos a matéria.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Já que a primeira instância não se manifestou, o 

segundo grau acabou com a medida cautelar, 

determinando-me a cumprir...  

A minha proposta inicial é a seguinte: amplia 

de trinta minutos para uma hora nas segundas, terças 

e quartas-feiras. A minha emenda é: elimina as 

segundas e terças; mantém quarta-feira no tempo de 

uma hora, porém mantendo o tempo de cinco minutos 

e aumentando, assim, o número de oradores. Mais 

pessoas poderão se manifestar.  

Ou, posso, também, modificar, apresentando 

uma emenda mantendo o número de oradores, porém 

de dez minutos.  

A emenda é a seguinte, Senhor Presidente do 

primeiro grau e do segundo grau: nas segundas e 

terças-feiras mantêm os trinta minutos e, nas quartas-

feiras, uma hora, com cada orador tendo o direito de 

dez minutos. É a emenda que apresento na Comissão 

de Constituição e Justiça.  

Continua com a ordem alfabética, mantendo 

segunda-feira e terça-feira a inscrição por ordem de 

chegada. O primeiro que chega aqui sempre é o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, Senhor Deputado 

José Esmeraldo, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, Senhor Deputado Marcelo Santos, e tantos 

outros. 

 

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

Senhor Deputado Euclério Sampaio. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Em 

discussão o parecer do Senhor Deputado Marcelo 

Santos. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota a excelentíssima senhora 

deputada estadual, primeira vice-prefeita da história 

de Vitória, primeira senadora do estado do Espírito 

Santo, primeira secretária estadual de Cultura e 

Turismo do estado do Espírito Santo, Senhora 

Deputada Luzia Toledo? 
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A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pela 

aprovação, com a emenda do Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - A Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que também foi a primeira 

mulher a presidir esta Casa, votou com o parecer do 

Senhor Deputado Marcelo Santos. 

Como vota o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Acompanho o parecer do Senhor Deputado Marcelo 

Santos porque na hora do Grande Expediente um 

monte de colega pede verificação de quorum, deixa-

nos sem falar e vai embora. Então, precisamos 

mesmo de alavancar esse horário. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Como vota 

o Senhor Deputado Dary Pagung? 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Como vota 

a Senhora Deputada Raquel Lessa? 

Ausente.  

Como vota o Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto? S. Ex.ª está cheio de saúde e recuperado. 

Que Deus continue te abençoando. (Pausa) 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Como vota 

o Senhor Deputado Esmael de Almeida? 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Como vota 

o Senhor Deputado Padre Honório? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Parecer 

aprovado na Comissão de Justiça, por unanimidade. 

Devolvo a matéria ao Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Convoco a Mesa Diretora e designo 

o Senhor Deputado Jamir Malini para relatar a 

matéria. 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - Senhor Presidente, relato na forma 

do parecer da Comissão de Justiça, pela aprovação da 

matéria, com a emenda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação. 

Acompanho o voto do relator. 

Aprovado por dois votos. 

 

Em discussão o Projeto de Resolução n.º 

37/2017. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

Em Mesa para a Redação Final. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Apenas fazer um convite a 

todo o Parlamento e a todos os capixabas. Agradeço a 

compreensão do amigo. 

O PSB realiza, no próximo sábado, dia 02 de 

setembro, às 9h, o congresso estadual de eleição da 

direção e um debate importante sobre a conjuntura 

nacional e estadual. Receberemos o governador de 

Pernambuco, Paulo Câmara, que também é vice-

presidente nacional do partido. Além da palestra do 

ex-governador do estado, Renato Casagrande, 

Princípios e Diretrizes do Projeto Estratégico de 

Desenvolvimento Estadual.  

Então, gostaria de estender o convite a todos 

os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, a 

todos os servidores da Casa, e a todos os capixabas 

que nos ouvem. Será na rua Francisco Rubim, Bento 

Ferreira, na sede da Aspomires. 

Muito obrigado, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Registro o voto contra, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, na matéria anterior. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 277/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 270/2017, que dá nova redação ao 

inciso VI, do art. 10, da Lei n.º 10.628, de 09 de 

março de 2017, referente a débitos relativos a 

lançamentos de multas e acréscimos legais, efetuados 

pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Estado-IDAF. Publicado no DPL do dia 03/08/2017. 

Na Comissão de Justiça, o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria, na Sessão Ordinária 

do dia 29/08/17. Prazo até o dia 05/09/17. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente Enivaldo dos Anjos, que está com uma 
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gravata muito bonita em homenagem ao Partido 

Verde, sou o relator desta matéria e continuo me 

prevalecendo do prazo regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É regimental. 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

26/2017, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

310/2017, que revoga a Lei Complementar n.º 751, 

de 27 de dezembro de 2013, que criou o cargo efetivo 

de vistoriador veicular no Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado - DETRAN/ES. Publicado no 

DPL do dia 29/08/2017. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Convoco 

os membros da Comissão de Justiça. (Pausa) 

Há quorum. 

Designo para relatar o Projeto de Lei 

Complementar n.º 26/2017 o Senhor Deputado Bruno 

Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão de 

Justiça, há quorum. Passo a relatar o Projeto de Lei 

Complementar n.º 26/2017, de autoria do Governo do 

Estado, que revoga a Lei Complementar n.º 751, de 

27 de dezembro de 2013, que criou o cargo efetivo de 

vistoriador veicular no Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado. Entre os argumentos do Governo 

do Estado está o princípio constitucional da 

eficiência. A matéria vem, inclusive, com anexo 

único, onde discrimina o grupo ocupacional, a 

denominação do cargo, o vencimento, subsídio, 

quantidade, que são trezentos e setenta e um. 

Percorreu todo trâmite legal e o parecer desta 

relatoria é pela aprovação, pela legalidade e pela 

constitucionalidade da matéria.  

Devolvo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, presidente da Comissão de 

Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Em 

discussão o parecer do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, pela constitucionalidade do Projeto de Lei 

Complementar n.º 26/2017. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Também 

acompanho o relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, 

Senhores Deputados Padre Honório, Jamir Malini, 

Gildevan Fernandes e Esmael de Almeida. Há 

quorum. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhor Presidente e senhores membros da 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, o Projeto de Lei Complementar n.º 

26/2017 revoga a Lei Complementar n.º 751, de 27 

de dezembro de 2013, que criou o cargo efetivo de 

vistoriador veicular no Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado. Mensagem n.º 310/2017. O nosso 

parecer é pela aprovação do presente projeto de lei 

complementar. 

 Passo a colher os votos dos nobres Senhores 

Deputados que fazem parte da comissão. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 
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Cidadania e dos Direitos Humanos. 

 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, na pessoa do seu presidente ou o vice-

presidente, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! O Detran é subordinado à 

Secretaria de Estado da Segurança Pública. Não estou 

entendo porque a Comissão de Segurança não foi 

inserida nesse contexto para discussão dessa matéria. 

(Pausa) 

Senhor Presidente, fiz uma solicitação. 

Gostaria de saber a resposta da Presidência, por que 

não foi inserida a Comissão de Segurança na 

discussão desse projeto, que é subordinado à 

Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª fez o questionamento à 

Mesa, a mim ou ao presidente da Comissão?  

 

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

questionamento à V. Ex.ª, porque ele não estava com 

a palavra ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então V. Ex.ª aguarde, porque já 

havia dada a palavra a ele. Logo que a matéria voltar 

da comissão, responderei a V. Ex.ª, dentro dos 

ditames do Regime Interno desta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Convoco os membros da 

Comissão de Finanças, Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes,  Luzia Toledo, José Esmeraldo, Nunes e 

Jamir Malini. 

Há quorum.  

Avoco a matéria para relatar e o faço pela sua 

aprovação. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

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

 

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

 

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

relator. 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças. 

 Devolvo o projeto à Mesa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Gilsinho Lopes, o 

nosso Regimento Interno, nas atribuições da 

Comissão de Segurança, fala com relação a matérias 

de segurança pública. No caso em tela, é um assunto 

relacionado à extinção de cargo administrativo do 

Detran, não tem relação com medidas de políticas de 

segurança pública. Portanto, a Secretaria da Mesa 

entendeu que não justificava que fosse à comissão. 

Mas, se V. Ex.ª insistir no desejo de fazê-lo, vamos 

consultar o Plenário, que é soberano; estando de 

acordo, podemos. Mas é porque o assunto da 

Secretaria não foi nenhuma perseguição à comissão 

de V. Ex.ª, apenas porque o Regimento estabelece 

que matérias que são obrigatórias de irem para a 

Comissão de Segurança são aquelas relacionadas à 

política de segurança pública. E essa matéria trata 

apenas da extinção de cargo no Detran, o que não é 

relacionado a isso. Mas V. Ex.ª fique à vontade para 

manifestar seu desejo de participar com a sua 

comissão ou não. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Não 

vou insistir, Senhor Presidente, porque a Comissão de 

Finanças, que foi a última comissão, já foi ouvida. 

Mas, V. Ex.ª há de entender que a polícia está vez por 

outra invadindo Ciretrans, fazendo prisões e 

apreensões em escritórios de despachantes e de 

outros mais. Então, é um caso de segurança pública 

sim! E o Detran está subordinado à Secretaria de 

Estado de Segurança Pública. Por isso fiz a questão 

de ordem, mas já me dou por satisfeito, porque o 

deputado líder do Governo me esclareceu que era um 

cargo que tem, mas que não será preenchido pelo 

Governo em função da especificidade. Será apenas 

um cargo que ele vai ter que fazer uma função 

específica, poderá ficar ocioso, e o Governo não irá 

preencher o cargo. Estou satisfeito. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com certeza a Secretaria Geral não 

desrespeitou a comissão de V. Ex.ª, apenas entendeu 

dessa forma. 

 Em discussão o Projeto de Lei Complementar 

n.º 26/2017. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação. 

 Em se tratando de Lei Complementar, como 

alertado pelo líder do Governo, vamos colocar em 

votação nominal e solicitamos aos senhores 

deputados que façam o registro do voto, porque a 

matéria depende de quorum especial. 

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
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 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Recebemos a comunicação do líder 

do Governo, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que 

se encontra nas dependências da Casa o ex-

procurador-geral, doutor Rodrigo Rabello. Ontem, 

ele não pôde comparecer à homenagem que foi feita 

na sessão especial dos 11,98, mas gostaríamos de 

permitir a sua entrada no plenário para cumprimentar 

os deputados, levando-se em conta que o doutor 

Rodrigo foi uma força importante para esse acordo, 

que acabou virando um acordo que irá possibilitar 

daqui para frente que todos os entendimentos de 

precatórios sejam possíveis de serem pagos por meio 

de acordo. Foi com a inteligência e a gerência 

administrativa dele que se viabilizou esse 

entendimento, que virou um fato inédito no Espírito 

Santo e no Brasil, onde um acordo da Procuradoria 

do Estado com o Sindicato dos Servidores 

possibilitou resolver.  

Já recebemos o doutor Rodrigo Rabello e 

gostaríamos que os deputados que quiserem deem um 

abraço de agradecimento por essa colaboração muito 

incisiva que deu para a solução do projeto dos 11,98. 

 Encerrada a votação.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Dary Pagung, 

Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gilsinho Lopes, Janete de Sá 

e Raquel Lessa) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Esmael de Almeida, 

Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Marcos 

Bruno, Nunes, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Rodrigo Coelho e 

Sergio Majeski)  

 

Votaram SIM vinte Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar. 

Aprovado.  

À Secretaria para a extração dos autógrafos. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, estou lendo no jornal, é 

impressionante a preocupação que alguns 

parlamentares, principalmente da área federal, que 

não têm coragem de colocar o seu nome e ficam 

plantando factoides. Está aqui no jornal dizendo que 

parlamentar federal vê puro factoide em Amaro Neto 

tentar o Senado; estão querendo mandar recados e 

dizendo como que um político manifestará votos se 

não garante eleição ganha nem para si, nesta crise.  

Quer dizer, o apoio dos vinte deputados 

estaduais ao Senhor Deputado Amaro Neto, 

realmente, deixou preocupados aqueles que acham 

que a cadeira deles é cativa - acham que a cadeira é 

cativa! Ninguém está querendo mais votar em 

senador porque são sempre os mesmos. Sempre os 

mesmos senadores. Tem que mudar isso.  

Coloca-se um candidato do nível do Senhor 

Deputado Amaro Neto, aquela turma que está 

acostumada com os oito anos, fica toda desesperada. 

Tem gente com dor de barriga, tem outros tomando 

Lexotan.  

O Senhor Deputado Amaro Neto fará a 

diferença, não tenho dúvida nenhuma. S. Ex.ª será 

um candidato que balançará o estado do Espírito 

Santo, porque é um cara tranquilo, novo.  

Fica essa turma que está em Brasília 

desesperada. Nunca vi tanto desespero assim. Estão 

desesperados, apavorados. O Senhor Deputado 

Amaro Neto está na dele. É aquele cara que fica na 

dele. Admiro o Amaro Neto pelo seu jeito tranquilo, 

cumprimenta todos, fala com todos e será o cara que 

dará trabalho danado. Pode ter certeza, vice-líder do 

Governo, ele chegará lá. Ninguém quer votar mais 

nesse pessoal não.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeço a participação do 

deputado... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Sim. Mas não concluí ainda não. Ninguém quer votar 

nesse pessoal lá. Chega do mesmo senador. Chega. É 

o evangélico e o... Pelo amor de Deus, para com isso! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Alertamos aos Senhores Deputados 

que estamos com a lei eleitoral vigente e a tribuna 

não pode ser usada para manifestações de 

candidaturas. Alertamos porque a Mesa depois será 

cobrada, e gostaria de contar com a colaboração e 

compreensão. Já fomos, inclusive, alertados com 

relação a isso. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Excelência, não estou pedindo voto para ninguém. 

Estou apenas rebatendo uma matéria que foi feita de 

forma estapafúrdia. Acho muito fácil o cara chegar e 

colocar as matérias e a pessoa... Isso é que é política. 

Estou apenas defendendo aquele que tivemos 

oportunidade de estar juntos. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules para, em três minutos, 
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fazer uma homenagem ao doutor Rodrigo Rabello 

pela participação importante da PGE na questão dos 

11.98%. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, obrigado pela deferência. 

A Assembleia, neste momento, quer 

homenagear com uma simples palavra o doutor 

Rodrigo Rabello e toda a sua equipe, pelo trabalho 

bem feito que na Procuradoria-Geral do Estado 

conseguiu fazer justiça aos servidores da Assembleia. 

Hoje, pela manhã, presidente, cobrava do 

nosso Presidente Erick Musso, uma nota na imprensa 

dizendo que todos os outros Poderes receberam, 

faltava a Assembleia. Para os menos avisados que 

acham que o servidor está ganhando mais do que 

merece, porque vai investir ou gastar esse dinheiro 

vultoso, mas, na verdade, isso que a Assembleia fez 

corrige uma falha, uma injustiça que vinha sendo 

praticada há muitos anos. É preciso que faça isso. 

Que a Assembleia mostre que todos os Poderes 

receberam. O Tribunal de Justiça recebeu, o Tribunal 

de Contas recebeu e falaram pouco durante isso na 

imprensa. Portanto é preciso que mostremos que foi 

feito justiça de muitos anos aos servidores da 

Assembleia. 

Homenageio o doutor Rodrigo Rabello pela 

sua participação, pelo seu empenho, pela sua 

dedicação, pela sua cobrança e pela solidariedade 

dele e de toda sua equipe fazendo com que esses 

servidores pudessem receber o que lhes era devido.  

 Doutor Rodrigo, em nome de todos os 

servidores da Assembleia e de todos os deputados, 

queremos abraçá-lo com muito carinho, com muito 

respeito por essa conquista que V. Ex.ª tão bem 

capitaneou. Parabéns! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, por dois minutos, para, 

também como o Senhor Deputado Doutor Hércules, 

homenagear o nosso ilustre procurador.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, em nome de todos os deputados e 

deputadas, nós que tantas vezes estivemos lá com o 

doutor Rodrigo... 

 S. Ex.ª estava em Brasília hoje e veio direito 

para a Assembleia para nos abraçar e abraçar os 

servidores da Casa. Isso é um gesto, é uma atitude. 

Poucos fariam isso que V. Ex.ª está fazendo.  

Portanto, com o Senhor Deputado Doutor 

Hércules e com todos os deputados e deputadas desta 

Casa, agradecemos por tudo que V. Ex.ª fez e, 

principalmente pelo gesto de ter vindo à casa do 

povo, à Assembleia Legislativa.  

Agradecemos também ao presidente da Casa, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que foi o 

grande articulador desse desfecho favorável, 

histórico, para esta Casa e para nossa sociedade.  

Agradeço a V. Ex.ª a oportunidade que me 

deu de abraçá-lo diante de nossa sociedade do estado 

do Espírito Santo. V. Ex.ª foi um grande artífice, um 

grande contribuidor para que chegássemos a esse 

resultado exitoso.  

Convido todos os funcionários - ontem não 

fiz isso na minha fala - para marcarmos a ida ao 

Convento da Penha para agradecer a Deus. Muito 

obrigada, Senhor Presidente. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Tenho observado que 

os colegas querem fazer uma menção de 

agradecimento ao nosso ex-procurador-geral Rodrigo 

Rabello.  

Pactuei com S. Ex.ª que fizéssemos a votação 

das matérias na Ordem do Dia e em seguida 

pudéssemos conceder um espaço na tribuna para que 

nosso querido Rodrigo Rabello possa falar e os 

deputados o saúdem. Mas que, anterior a isso, 

pudéssemos fazer a votação dos projetos que estão na 

Ordem do Dia.  

Então, gostaria de fazer essa solicitação a V. 

Ex.ª e informar que está devidamente pactuado com 

nosso convidado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 315/2017, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 307/2017, que 

dispõe sobre a instituição do Sistema de 

Transferência de Recursos do Fundo Estadual de 

Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, de forma 

regular e automática, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 29/08/2017.  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

Solicito aos Senhores Deputados Gilsinho 

Lopes e Sergio Majeski, que compuseram a 

Comissão dos 11,98%, para levarem o abraço da 

comissão ao doutor Rodrigo.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, contamos com a presença do doutor 

Rodrigo Rabello - que muito nos honra - que atuou 

como procurador-geral do Estado em momentos mais 

difíceis, com competência, e sempre atencioso com o 

diálogo com a Assembleia Legislativa. Para que 

possamos recebê-lo melhor e ouvi-lo um pouco, se 

assim for possível, propomos que o Projeto de Lei n.º 

315/2017 seja apreciado pelas Comissões de Justiça, 

de Saúde e de Finanças, de forma conjunta.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - As Comissões de Saúde e de 

Finanças concordam? (Pausa) 

Havendo concordância, devolvo a palavra ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes para escolher o 

relator da comissão conjunta.  
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Havendo 

quorum nas comissões, designo o Senhor Deputado 

Doutor Hércules para ser o relator do Projeto de Lei 

n.º 315/2017.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, inicialmente agradeço a atenção e a 

deferência do meu querido Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 Este projeto tem uma importância muito 

grande porque, naturalmente, diminuirá a burocracia 

da transferência desses créditos que, às vezes, 

demoravam para chegar ao município. Em tão boa 

hora, o governador mandou este projeto para que 

pudéssemos apreciá-lo.  

 Convoco a Comissão de Justiça, os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Luzia Toledo, Janete 

de Sá, Marcelo Santos e Padre Honório. Há quorum. 

 Convoco a Comissão de Saúde, que é a nossa 

Comissão, os Senhores Deputados Almir Vieira, 

nosso querido Vice-Presidente; e Gilsinho Lopes. Há 

quorum, Senhor Presidente.  

 Convoco a Comissão de Finanças. (Pausa) 

Há quorum também.   

 Avoco a matéria para relatar e relato pela sua 

aprovação, pela constitucionalidade e pela sua 

legalidade. 

 Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes que tem que colher os votos porque S. Ex.ª 

é o Presidente da Comissão conjunta. V. Ex.ª foi 

apenas o relator. O Marquinhos orientou V. Ex.ª 

equivocadamente.  

O Senhor Deputado Doutor Hércules é o 

relator da matéria e já relatou. Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, por favor, assuma a Comissão 

para colher os votos do relatório do Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Devolvo a palavra ao Presidente da Comissão de 

Justiça, o Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - O parecer 

do Senhor Deputado Doutor Hércules ao Projeto de 

Lei n.º 315/2017 está em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queria discutir, em 

votação. 

Como votam os Senhores Deputados 

membros da Comissão de Justiça? 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 
- Com o relator. 

 

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

relator. 

  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

  

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Aprovado 

na Comissão de Justiça. 

 Como votam os Senhores Deputados 

membros da Comissão de Saúde? 

 

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

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

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

 

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

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Aprovado 

na Comissão de Saúde. 

 Como votam os Senhores Deputados 

membros da Comissão de Finanças? 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

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

 

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

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Parecer 

aprovado na comissão conjunta. 

Devolvo o projeto à Mesa, informando que a 

Senhora Deputada Janete de Sá quer justificar o voto, 
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mas após a votação em Plenário. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

 Aprovado.  

 À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

 Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 316/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 309/2017, que institui a Política 

Estadual de Organização da Atenção à Saúde - Rede 

Cuidar. Publicado no DPL do dia 29/08/2017. 

 Convoco as comissões reunidas por meio do 

presidente da Comissão de Justiça. Há concordância 

da Comissão de Saúde e da Comissão de Finanças. 

 O Senhor Deputado presidente da Comissão 

de Justiça designará relator das comissões reunidas 

no Projeto de Lei n.º 316/2017. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Projeto de 

Lei n.º 316/2017, gostaria de designar o Senhor 

Deputado Doutor Hércules para proceder o parecer. 

  

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, agradeço mais uma vez a 

gentileza de poder relatar esse projeto, com muita 

satisfação, sobre a Rede Cuidar. Essa é uma forma 

mais moderna da saúde pública, que temos no Brasil, 

hoje.  

 Então, além de aprovar, conheço bem, porque 

participei do seminário da Rede Cuidar, junto com o 

Secretário Estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, e 

sua assessoria, além de vários secretários municipais, 

do conselho, do Cosems.  

 Na verdade, essa Rede Cuidar agilizará e 

procurará fixar os problemas de saúde no município, 

no endereço do paciente, e também teremos mais 

agilidade com a governança em cada setor. 

Então, relato pela sua aprovação. 

  

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - O parecer 

do Senhor Deputado Doutor Hércules é pela 

constitucionalidade e pela aprovação do Projeto de 

Lei n.º 316/2017, oriundo do Governo do Estado. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Colherei os votos dos membros da Comissão 

de Justiça. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 
- Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Aprovado 

na Comissão de Justiça. 

Colherei os votos dos membros da Comissão 

de Saúde. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Aprovado 

na Comissão de Saúde. 

Colherei os votos dos membros da Comissão 

de Finanças. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

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

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

relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Aprovado 

em todas as comissões, na reunião conjunta das 

comissões.  

Devolvo o projeto ao presidente, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo orador escrito, em votação. 

Os Senhores Deputados que aprovam a 

mensagem permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero justificar o meu voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Peço permissão a V. Ex.ª para 

deixar o doutor Rodrigo falar, e logo em seguida 

concederemos a palavra para a justificação de voto. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Certo, 

só gostaria de saber se, depois que o doutor Rodrigo 

falar, dará para todo mundo fazer as intervenções. Se 

puder o doutor Rodrigo falar e eu falar, fazer a minha 

justificativa e abrir para as intervenções, aí tudo bem, 

eu concordo. Porque é uma alteração no Regimento, 

e em homenagem ao doutor Rodrigo posso fazer isso. 

Agora, se dez quiserem fazer a intervenção, aí 

prejudica a minha justificativa. É só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao doutor 

Rodrigo Rabello, nosso ex-procurador-geral, que 

poderá ocupar a tribuna pelo tempo necessário. 

 

O SR. RODRIGO RABELLO - Bom dia a 

todos! Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, 

Senhora Deputada Luzia Toledo, Senhores  

 

Deputados, minha presença, hoje, é um misto de 

justificar minha ausência na sessão de ontem, em que 

fui elogiado, já soube através de outras pessoas, e de 

agradecer imensamente toda essa homenagem que 

me foi feita. Mas diria que não fiz nada além do que é 

minha obrigação. Nesse caso dos 11,98%, a única 

coisa que coordenei foi harmonizar o interesse 

público com um direito patente dos servidores, 

utilizando uma técnica moderna processual que hoje 

o Código de Processo Civil já contempla, que é a 

autocomposição.  

Precisamos estar cientes, principalmente o 

Poder Público, de que a autocomposição é uma das 

melhores saídas para que tenhamos o apaziguamento 

social, para que deixemos para o Poder Judiciário 

apenas aquelas demandas em que as partes não 

conseguem compor.  

Lembrava, há pouco, da primeira experiência 

que tive nessa área, que foi o termo de ajuste de 

conduta que fizemos com a empresa Samarco em 

relação ao desastre ambiental de Mariana. Isso me 

deu condições de enxergar uma avenida de 

oportunidades para que o Poder Público pudesse, 

efetivamente, resolver os seus entraves judiciais, 

enfrentando o tema de forma muito presente e clara; 

pudesse, efetivamente, reconhecer o direito daqueles 

que estão pleiteando em juízo. Aqui foi exatamente o 

que foi feito. Contei com o apoio incondicional dos 

colegas da Procuradoria, dos deputados presentes. 

Foi um período longo de tramitação, várias reuniões, 

mas chegamos a bom termo.  

Vim a esta Casa agradecer a palavra elogiosa 

dos deputados e dizer que isso não me pertence. 

Pertence ao conjunto de deputados que está aqui, à 

Procuradoria e aos servidores que conseguiram 

chegar a bom termo e hoje termos esse sucesso, essa 

vitória que estamos comemorando.  

Abraço todos os deputados e agradeço as 

palavras elogiosas. Continuo à disposição dos 

deputados, dos colegas procuradores da Assembleia, 

para que possamos fazer uma interlocução, uma 

interligação cada vez maior entre o Poder Executivo 

e o Poder Legislativo. Já não ocupo mais o cargo de 

procurador-geral, mas sou procurador de base. Quem 

me conhece sabe que tenho a bandeira da conciliação, 

com muita harmonia, com muita humildade, mas sem 

perder a determinação de defesa do interesse público. 

Isso é que é importante. Para mim, é significativo a 

Assembleia ter reconhecido, na data de ontem, esse 

trabalho feito pela Procuradoria, que eu apenas 

coordenei.  

Muito obrigado! Agradeço muito as palavras 

elogiosas e, como disse, coloco-me à disposição para 

novos desafios. Ainda como procurador de base, 

ainda como soldado, mas com a interlocução que 

acho que consegui fazer com os deputados presentes 

- pelo menos a grande parte tem meu contado. Tenho 

a maior satisfação de ajudar o interesse público, 

ajudar os deputados, ajudar a fazer essa interlocução  

 

entre a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo.  

Muito obrigado e um abraço a todos! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Mesa Diretora da Assembleia, 

através do ex-presidente Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço e do presidente Senhor Deputado 

Erick Musso, agradece o empenho do procurador nos 

momentos em que a Casa precisou da Procuradoria 

para encontrar solução para os problemas que 

estavam tramitando lá. Nossos agradecimentos.  

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Só gostaria de 

agradecer ao nosso querido procurador Rodrigo 

Rabello, não só pelos 11,98%, mas por todas as 

pautas que envolviam os Senhores Deputados. Todas 

as vezes que nós, deputados, estivemos com o ora 

procurador-geral Rodrigo Rabello, tivemos dele 

profunda atenção, esmero e respeito às nossas pautas. 

Então, fica aqui o registro ao nosso agradecimento. 

 Preciso, também, Senhor Presidente, a 

pedido, registrar meu agradecimento ao nobre Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que votou com o Governo 

hoje as matérias e cobrou de mim e do Senhor 
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Deputado Jamir Malini que não tinha recebido da 

liderança do Governo nenhum agradecimento. Então, 

publicamente, agradeço ao Senhor Deputado Sergio 

Majeski e aos demais Senhores Deputados e 

Deputadas que nos acompanharam na votação dos 

projetos de hoje. 

 Muito obrigado, senhores colegas. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Seja bem-vindo, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 Concederei a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá para justificação de voto. Enquanto S. 

Ex.ª não assoma à tribuna, V. Ex.ª pode falar. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Serei 

bem breve. 

 Cumprimento o doutor Rodrigo Rabello, 

acima de tudo por seu espírito republicano, por sua 

competência. Todas as vezes em que eu, Senhor 

Deputado Bruno Lamas, do PSB, procurei a 

Procuradoria, fui muito bem tratado e foi 

esclarecedor. Tenho uma participação importante, 

inclusive na aprovação da lei que trata o 

parcelamento do IPVA. 

 Tenho o maior respeito pelo senhor. Seja 

muito bem-vindo a esta Casa e obrigado por suas 

contribuições. 

 Por fim, registro a presença do jornalista Luiz 

Trevisan, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

experiente jornalista que visita a Casa nesta manhã. 

 Seja muito bem-vindo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Mesa Diretora estende o 

cumprimento ao jornalista. 

A palavra está com a Senhora Deputada 

Janete de Sá pra fazer a justificativa de voto do 

projeto anterior, conforme prometemos. 

 Peço a V. Ex.ª que aguarde manifestação da 

Senhora Deputada e, em seguida, convoco V. Ex.ª 

para se manifestar. 

 

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

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom-dia a todos. 

 Minha manifestação, dentro do projeto da 

área de saúde, é para saudar os servidores do HPM. 

Fomos demandados pelo HPM para fazer uma 

homenagem a esse grande e valoroso hospital que 

iniciou atendendo nas atividades apenas dos militares 

e, em seguida, por necessidade do estado, abriu suas 

portas para a população. Um hospital significativo, 

que hoje precisa muito de ajuda para se fortalecer e 

que faz vinte e cinco anos de existência. 

 Para vocês e todos que me assistem, para o 

pessoal do hospital, fui uma das pessoas que fiz 

aquele primeiro concurso, não o de 1993, aquele que 

aconteceu, salvo engano, em 1991 ou 1990, quando 

os primeiros oficiais da área de saúde fizeram 

concurso na área de enfermagem, na área de 

medicina, para ingressarem nas fileiras como oficiais 

do hospital na carreira militar, como membros da 

área de saúde. 

 Na época, não ingressei porque já era 

concursada da Vale, que me chamou para uma 

atividade muito importante. Acabei declinando do 

concurso que havia feito e que passei, por sinal, 

Senhores Deputados, em quarto lugar, na área de 

enfermagem, para continuar minha carreira na Vale 

como sindicalista e como analista de recursos 

humanos. E hoje estou aqui, acabei sendo alçada para 

estar na Assembleia Legislativa. 

 Quero deixar meu agradecimento a toda 

família da Polícia Militar, em especial da área de 

saúde do hospital. Nosso carinho ao pessoal que 

trabalha e está à frente, com sua equipe, formada pelo 

major Schmidt, pela tenente Ana e pela sargento 

Sueli. Meu carinho, minha consideração, meu 

respeito e o agradecimento da sociedade capixaba. 

 O hospital fará vinte e cinco anos no dia 5 

de setembro, foi inaugurado em 5 de setembro de 

1992, mas as festividades já começam nesta semana, 

que é uma semana comemorativa. Haverá, hoje, a 

Feira de Artes com Saúde, exposição de fotos, uma 

missa local e a biblioteca itinerária. No dia 5 de 

setembro haverá uma solenidade de comemoração do 

aniversário, às 8h, no auditório do hospital, que estará 

aberto à população. 

 Convido todos, os Senhores Deputados que 

puderem ir, a população que muitas vezes foi 

assistida pelo hospital e já foi beneficiada por esse 

serviço de saúde, prestado tanto aos militares quanto 

à população civil, que teve esse atendimento no 

hospital. Que procure para dar o carinho, dar o seu 

abraço a esses profissionais abnegados da área 

militar, que atuam na saúde e que são os verdadeiros 

anjos da guarda na hora em que mais estamos 

debilitados e que precisamos de uma atenção 

qualificada e especializada na área de saúde.  

 Parabéns, HPM e toda a equipe de saúde da 

polícia militar. Um beijo no coração! Que vocês 

possam comemorar, que possamos fortalecer esse 

hospital cada vez mais, para que ele possa continuar 

atendendo aos militares e também prestar o seu 

serviço à sociedade, que tanto precisa de uma atenção 

qualificada na área de saúde. 

Obrigada, sargento Sueli, major Schmidt, 

tenente Ana, coronel Antônio Carlos, que já foi 

diretor do hospital, e tantos outros que passaram por 

aquela instituição, que no primeiro triênio foi 

comandada pelo coronel médico Otávio de Carvalho 

Sobrinho.  

Um beijo no coração em todos da área de 
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saúde do HPM! 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedi a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho e parece que o Senhor 

Deputado José Esmeraldo também quer falar.  

V. Ex.ª concorda que o líder faça uso da 

palavra primeiro e logo em seguida V. Ex.ª.   

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Não, Excelência. Gostaria de falar primeiro, porque 

estou aguardando.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, peço ao líder que atenda ao 

pedido do seu liderado.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Primeiramente, queria saudar o Trevisan, que é um 

cara que sempre escreveu na coluna Plenário, do 

jornal A Tribuna. É uma pessoa que se aposentou e 

realmente faz muita falta. Ele agora está substituindo 

por um mês. Fica minha consideração a esse brilhante 

jornalista, inteligente. Sabemos que oitenta por cento 

das pessoas que leem a coluna Plenário.  

Quero também dizer da fala do nosso 

brilhante líder, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. S. 

Ex.ª é um cara que sabe trabalhar no plenário. Ele 

veio e elogiou o nosso amigo, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. Sinto que Sergio Majeski é muito 

ciumento! Aí, Sergio Majeski, vota favorável ao 

governo. Porque quando é um projeto bom ele vota 

favoravelmente; quando ele acha que não está legal, 

ele vota contra.  

Hoje estou bem definido aqui. Entendi o 

apoio do Sergio Majeski e, hoje, ficou configurado 

que Sergio Majeski é ciumento. Só isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Sergio Majeski, 

V. Ex.ª tem direito, se desejar, a se manifestar, já que 

foi citado seu nome.   

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Só 

para clarear. Tinha só comentado ali, em tom de 

brincadeira, com os Senhores Deputados Rodrigo 

Coelho e Jamir Malini, que eles não tinham me 

agradecido pelos votos favoráveis aos projetos do 

governo. Agora, quanto ao ciúme mencionado pelo 

Senhor Deputado José Esmeraldo, não entendi muito 

bem a analogia.  

A questão é que aqueles que acompanham 

minha atuação nesta Casa desde o começo, sabem 

que meus votos são muito bem fundamentados, 

independentemente do que as pessoas pensam ou 

não. E quanto os projetos do governo - que aqui estão 

e que entendo muito bem o que são esses projetos -, 

se entendo que eles são projetos de interesse da 

coletividade, não vejo problema algum em votar 

contrário. A questão de ser oposição: a oposição tem 

que ser fundamentada, as pessoas concordando com 

ela ou não, somente isso.  

Muito obrigado, presidente.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho e logo em seguida a V. 

Ex.ª.   

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Ok, 

obrigado. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aproveito este momento para justificar o 

voto que demos no projeto que instituiu a 

transferência fundo a fundo, de recursos da saúde e 

do projeto que trabalhou a instituição da Rede 

Cuidar. 

 Aprovamos o projeto Rede Cuidar e o projeto 

das transferências fundo a fundo dos recursos da 

saúde. Um complementa o outro e estamos votando 

um projeto que mais uma vez tende a fazer história 

no Estado do Espírito Santo, Senhor Presidente. 

 Senhora Deputada Eliana Dadalto, não 

podemos dar pouca atenção à instituição da Rede 

Cuidar porque este projeto - Senhor Deputado Doutor 

Hércules, V. Ex.ª que entende bem a política de 

saúde e provavelmente é o mais entendido desse 

projeto, de todos - não se restringe a um equipamento 

público. Fala de uma estratégia de atendimento ampla 

e de financiamento amplo da política de saúde. 

 Várias vezes reclamamos da tribuna desta 

Casa, Senhor Deputado Doutor Hércules, que muitos 

problemas que ocorrem na política de saúde deveriam 

ser resolvidos na atenção primária. Mas em nenhum 

momento nos foi apresentada uma ferramenta que 

pudesse corrigir as distorções do atendimento na 

atenção primária.  

A Rede Cuidar tem este propósito: primeiro - 

preciso exaltar o esforço do secretário Ricardo 

Oliveira de tornar único o lugar de onde partem os 

recursos da saúde -, teremos recursos da União, do 

Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Estadual de 

Saúde e dos fundos municipais de saúde, alocados na 

região de saúde que será estabelecida 

voluntariamente a partir do desejo dos municípios 

onde tivermos um equipamento público do Estado 

que unificará a estratégia da Rede Cuidar. Mas a 

gestão dessa unidade será feita de maneira pactuada 

com a Comissão Intergestores Regional e a Comissão 

Intergestores Bipartite, que reúnem os secretários 

municipais e estadual de saúde. 

 Teremos uma solução que alcançará todos os 
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municípios com a participação de todos os entes 

federados que reunirá o dinheiro em um único lugar e 

estabelecerá o atendimento da atenção primária, dos 

serviços ambulatoriais de especialidades dos serviços 

hospitalares a partir da região. 

 Senhora Deputada Janete de Sá, a quem 

concederei um aparte, isso é inovador. Será 

extraordinário nos serviços porque o paciente parará 

de não entender onde acontecerá o seu atendimento. 

 Se por acaso alguém for encaminhado para a 

unidade da Rede Cuidar no território de maneira 

equivocada pela atenção primária, esse paciente será 

acolhido, atendido e será feito um plano de 

atendimento para ele e reencaminhado para atenção 

primária, depois de ter feito o primeiro atendimento, 

para que o seu acompanhamento se dê na atenção 

primária e reestabeleçamos efetivamente o fluxo, 

tornando esse projeto, então, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, um esforço histórico do Governo 

do Estado do Espírito Santo, na normatização do 

atendimento do serviço de saúde no Estado do 

Espírito Santo. 

 Concedo aparte à Senhora Deputada Janete 

de Sá.   

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Bela fala, 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho. Inclusive da 

possibilidade de fortalecer essa rede nos municípios 

responsáveis por abrigar essa população.  

Pedi o aparte a V. Ex.ª para fazer uma 

correção da minha fala sobre a equipe: major 

Schmidh, Tenente Ana e Sargento Suely que atuam 

no Banco de Leite do Hospital da Polícia Militar, 

referência no Estado em banco de leite. 

Faço essa correção para dar voz e saudar 

esses nobres militares que são referência no Estado 

em termos de banco de leite. 

 

A Sr.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Permita-me 

um aparte, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, para 

parabenizar o Governo por esse projeto. 

Agora teremos o Rede Cuidar no nosso 

estado. Mas em Linhares já existe, a obra já está 

construída. Já temos o CRE que agora passará a ser a 

Rede Cuidar. A obra está parada há muito tempo e há 

necessidade desse projeto.  

Graças a Deus anunciamos o Rede Cuidar 

que não atenderá só Linhares, mas todos os 

municípios circunvizinhos, como Rio Bananal, 

Sooretama. 

Aproveito para registrar também a presença 

do vereador Edson Santiago, do PTB, presente nesta 

Assembleia Legislativa. É um grande líder de 

Sooretama. Agradeço a presença e parabenizo os 

sooretamenses por terem elegido um dinâmico 

vereador que está sempre em busca de recursos para a 

região. 

Muito obrigada, Senhor Deputado. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, gostaria de 

finalizar, contando com a benevolência de S. Ex.ª. A 

Senhora Deputada Eliana Dadalto fala do 

equipamento que será ponto de referência da Rede 

Cuidar em Linhares. Mas mais importante para o 

Governo, naquele momento, do que colocar a 

unidade em funcionamento de qualquer maneira, 

seria criar uma estratégia de funcionamento e de 

articulação do atendimento do serviço de saúde nos 

territórios.  

Antes, aquela unidade tinha sido concebida 

para transferência da característica de serviço dos 

centros regionais de especialidades. Hoje, tem uma 

compreensão muito mais ampla do atendimento do 

serviço de saúde acontecendo em todas as unidades e 

tendo a transformação de todos os centros regionais 

de especialidades nos territórios articulados com a 

Comissão Intergestores Regional e Comissão 

Intergestores Bipartite, permitindo, inclusive, a 

melhor aplicação dos recursos públicos no 

atendimento hospitalar, quando este couber.  

Somente deixo esse registro e agradeço aos 

colegas deputados pelo voto. Devolvo a palavra à 

Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Discussão única do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei n.º 70/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Da Vitória, que inclui a Festa da 

Laranja do Município de Jerônimo Monteiro no 

Calendário Oficial de Eventos do Estado. Publicado 

no DPL do dia 21/03/2017. Mensagem de Veto n.º 

244/2017, publicada no DPL do dia 02/08/2017. 

Parecer n.º 363/2017, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do veto parcial, publicado no DPL do dia 

29/08/2017. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Na verdade, não 

quero discutir o veto. Mas incluir a Festa da Laranja 

no município de Jerônimo Monteiro é uma realidade. 

É uma cultura deles. Quando passo por aquele 

município fico encantada de vê-lo completamente 

lotado de laranja por todos os lados, as pessoas 

vendendo. Seria importante, mas não é uma festa. 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

gostaria de deixar meu registro com referência à 

Rede Cuidar. Não pude falar no momento próprio, 

mas estou falando agora porque participei da reunião 

em Santa Teresa da Rede Cuidar. Foi uma das 

melhores reuniões que já participei.  

A alegria das pessoas que trabalham com 

saúde, os médicos, as enfermeiras, os gestores, o 

próprio secretário Ricardo de Oliveira, os gestores 

estaduais, municipais. Na verdade, a Rede Cuidar 

vem nesse formato de realmente tornar a saúde digna. 

Há o fundo municipal, estadual, federal, o que dará 

um momento muito importante para a saúde. 

Travamos uma discussão, um debate, nesta 

Casa sobre a saúde e a Rede Cuidar vem nesse 
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socorro. Parabenizo o Governo Federal, o Governo 

Estadual, os governos municipais. Participei da 

reunião em Santa Teresa e percebi o quanto a Rede 

Cuidar veio em boa hora para nortear a qualidade da 

saúde, o atendimento à saúde.  

Enfim, quero parabenizar. Esse é o registro 

que faço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Gostaria de alertar o Plenário que o 

Senhor Deputado Da Vitória, autor do projeto, está 

solicitando compreensão dos Senhores Deputados 

para votar a matéria dele. 

Posso colocar em votação e V. Ex.ª se 

manifesta após a votação? 

Encerrada. 

Em votação. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 

encaminhar a votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O Líder do Governo está fazendo o 

encaminhamento neste momento.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - A 

Liderança do Governo pede a manutenção do veto 

parcial, mantendo o projeto de lei do nobre Senhor 

Deputado Da Vitória, instituindo a festa do município  

 

de Laranja da Terra, vetando o parágrafo primeiro, 

que indica que a festa ficará sob a responsabilidade 

do município de Jerônimo Monteiro. Município, na 

avaliação do pacto federativo, é instância municipal a 

prefeitura. Então, entendemos que isso invade a 

competência federativa. Por isso queremos a 

manutenção do veto parcial mantendo a iniciativa do 

Nobre Deputado de incluir a Festa da Laranja do 

município Jerônimo Monteiro no calendário de 

eventos do estado. Porém, não atribuindo ao 

município a sua realização.  

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero fazer 

encaminhamento, enquanto líder do PDT e autor do 

projeto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - 

Compreendo a manifestação do Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho e acredito que ela é mais voltada 

enquanto liderança do governo do que mesmo 

enquanto representante da sociedade. Tendo em vista 

que ele, por várias vezes, já homenageou e elogiou a 

Procuradoria desta Casa que, com uma avaliação 

profunda, analisou que não fere a 

constitucionalidade, não fere a legalidade. Já tivemos 

aqui projetos anteriormente aprovados, no mesmo 

formato, Senhor Presidente e Deputado Enivaldo dos 

Anjos, Senhoras e Senhores Deputados, que tiveram 

a mesma compreensão da Procuradoria do governo.  

Conversei com os técnicos desta Casa que 

também, da mesma forma, entendem que esse projeto 

não fere a constitucionalidade. Ele, simplesmente, 

coloca em seu parágrafo único que se houver evento 

festivo, que fique a cargo do município. Portanto, o 

universo do direito é interpretação e peço a V. Ex.ª 

que encaminhemos pelo voto não, para a manutenção 

do projeto em sua integralidade. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O Senhor Deputado Da Vitória 

encaminha o voto NÃO. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes que quer registrar a presença do 

prefeito de Nova Venécia no plenário. O processo 

continua em votação. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, 

pela ordem! Em meu nome e em nome dos Senhores 

Deputados José Esmeraldo e Bruno Lamas, faço o 

registro da presença do prefeito de Nova Venécia, 

senhor Mário Sérgio Lubiana, o popular Barrigueira, 

prefeito reeleito do norte do Estado, que muito nos 

honra com sua presença, fazendo sempre um bom 

trabalho. Manifestamos nosso desejo que, 

principalmente nesse tempo de dificuldade, Deus lhe 

dê cada dia mais sabedoria e capacidade para 

governar aquele vigoroso município de Nova 

Venécia. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Mesa recebe o  registro com 

satisfação. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Continua em votação o veto ao 

projeto do Senhor Deputado da Vitória. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Jamir 

Malini. 

 

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

presença no plenário - esteve na sala vip - do prefeito 

Fabrício Tebaldi, de Apiacá, fazendo uma visita nesta 

Assembleia. Faço esse registro também junto ao do 

prefeito Barrigueira. Muito obrigado, Senhor 



Vitória-ES, terça-feira, 12 de setembro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 53 

Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Mesa recebe, com satisfação, o 

registro de V. Ex.ª. 

 Que seja contra ou que seja a favor, solicito 

aos Senhores Deputados que compareçam para a 

votação, já que se trata de veto e é possível que a 

pauta fique interrompida durante esta semana. 

Alertamos ao Líder do governo para convocar, se tem 

interesse que a pauta fique desobstruída, alertar os 

seus liderados a fazerem o registro para evitar que a 

pauta de segunda-feira fique trancada. 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! É isso que digo: hoje 

é quarta-feira e não tem ninguém, o plenário está 

vazio. Estão aqui sempre os mesmos. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

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

conclua a votação porque não tem quorum. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Temos quinze Senhores Deputados. 

 Vou informar, para que não sirva depois de 

articulação, que o Senhor Deputado Da Vitória está 

exatamente pedindo que encerre a votação para 

trancar a pauta. Então, se não tiver o registro 

necessário dos deputados, darei mais dois minutos. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! A Senhora Deputada Luzia 

Toledo colaborou com o governo e já pode concluir.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Encerrada a votação. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Amaro Neto, 

Dary Pagung, Doutor Rafael Favatto, 

Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Freitas, Hudson 

Leal, Marcelo Santos, Pastor Marcos 

Mansur e Raquel Lessa) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Doutor Hércules, 

Esmael de Almeida, Gildevan 

Fernandes, Jamir Malini, Janete de 

Sá, José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcos Bruno, Nunes e Rodrigo 

Coelho; votam NÃO os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Da Vitória, 

Gilsinho Lopes, Padre Honório e 

Sergio Majeski) 

 

Proclamaremos o resultado: votaram 

dezessete Senhores Deputados. Uma abstenção da 

Presidência, onze votos SIM e cinco votos NÃO.  

Em face do resultado, fica mantido o veto. 

Comunique-se ao governador. 

 

Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 186/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, que obriga os hotéis e 

motéis estabelecidos no estado a adaptar suas 

instalações, a fim de garantir o acesso de pessoas 

portadoras de deficiência e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 13/05/2015. 

Mensagem de Veto n.º 266/2017, publicada no DPL 

do dia 02/08/2017. Parecer n.º 364/2017, da 

Comissão de Justiça, pela manutenção do 

veto total, publicado no DPL do dia 29/08/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação. 

Lembramos aos Senhores Deputados, ao líder 

do Governo e ao líder da oposição que a matéria não 

sendo apreciada, ela tranca a pauta na semana que 

vem.  

Está iniciada a votação. Solicito aos Senhores 

Deputados que registrem o voto nos terminais 

eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

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

encaminhar votação. Apesar da brilhante iniciativa de 

mérito, por questões de infringir a competência 

legislativa para deliberação deste assunto por 

proposição, encaminhamos pelo voto SIM e pela 

manutenção do veto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A liderança do Governo encaminha 

pelo voto SIM.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, deseja se 

manifestar? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero perguntar ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho baseado em quê, se 

estamos pedindo acessibilidade nos hotéis e motéis e 

que deveríamos ter nos órgãos públicos do estado do 

Espírito Santo e não temos. Os órgãos públicos do 

estado do Espírito Santo não têm acessibilidade. 

Estou fazendo um projeto de lei para adaptar 

instalações a fim de garantir o acesso ao portador de 

deficiência. Mas, infelizmente, mais uma vez, temos 

um veto em uma matéria tão importante para a 

sociedade, principalmente para as pessoas portadoras 

de deficiência. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Repetirei o elogio que faço a V. Ex.ª. Por respeito e 

carinho, passo a justificar o motivo do veto. Questões 

de interesse geral, como é o caso da acessibilidade, a 
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política de pessoa com deficiência, é legislação de 

prerrogativa federal; e regulamentação de 

estabelecimentos em âmbito local é de 

responsabilidade de iniciativa municipal. Então, de 

maneira dobrada, infelizmente, juridicamente temos 

um vício de iniciativa. Por isso, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, e somente por isso, nós na liderança 

do Governo, com pesar, mas pela defesa do estado de 

direito, no que cumpre institucionalmente e 

conjunturalmente nossa posição, faço 

encaminhamento dessa maneira, em respeito a V. 

Ex.ª. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - V. Ex.ª, 

que foi secretário de Ação Social, acha justo as 

pessoas portadoras de deficiência não terem acesso 

aos órgãos governamentais? Olha bem, o Governo 

deveria encaminhar, deveria adequar seus prédios 

públicos para a acessibilidade, que não temos. 

Entendo perfeitamente o que V. Ex.ª colocou que a 

regulamentação, a legislação é federal. Agora, se nós 

aqui não tomarmos uma iniciativa, o Governo 

Federal não a tomará aqui no estado não. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - V. 

Ex.ª tem um projeto grande, amplo e fará essa mesma 

defesa em todos os espaços que tiver. Espero que 

ascenda aos espaços que deseja. É evidente que se eu 

fosse fazer uma análise apenas do mérito, votaria 

com V. Ex.ª porque, respondendo à sua pergunta, 

acho justo que todas as pessoas tenham acesso de 

maneira independente aonde queira chegar. Porém, 

precisamos fazer análise do mérito jurídico e por isso 

estou fazendo encaminhamento no que nos cabe neste 

momento. Fica o registro. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Precisamos de ter mais dois votos 

para não ter a interrupção da pauta na próxima 

segunda-feira. Votaram, no momento, quinze 

Senhores Deputados e dependemos de dois votos 

para que a pauta seja devidamente viabilizada sem 

objeções. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto enchemos 

linguiça aqui, mais uma vez, para haver quorum, já 

disse que tem gente que entra de ré para não ter o 

trabalho de manobrar, eu queria lembrar que a 

própria Casa não cumpre a lei como deveria.  

 Também já fiz a indicação com relação à 

linguagem de libras. Essa é uma lei que tem que ser 

obedecida. Outra coisa são os vasos sanitários que 

têm aqui na Assembleia, para cadeirante. Não são 

vasos de cadeirantes. Inclusive, tivemos Deputado 

cadeirante, e o vaso ali também não é vaso próprio 

para cadeirante. É preciso que a Assembleia também 

ajude nesse ponto, na acessibilidade, porque, querido 

Deputado Gilsinho Lopes, não é “portador”. O 

Siqueira fala muito isso. “Portador” é aquele que 

carrega uma bolsa, um objeto, e à hora que ele quiser 

ele tira. Mas falo de pessoas realmente com 

deficiência, que não têm como tirar essas coisas. 

 É o apelo que faço, mais uma vez. Está 

faltando mais um ainda para poder votar. Vou 

continuar falando isso. A Assembleia precisa colocar 

aqui linguagem de libras, porque ela é necessária, é 

legal; a Assembleia tem que cumprir a lei. E também 

trocar os vasos sanitários para cadeirantes. O 

cadeirante faz higiene diferente de nós. Não vou 

explicar aqui, mas é preciso que as pessoas saibam 

disso. 

 É nosso apelo que fazemos, mais uma vez 

aguardando, para ver se chega pelo menos mais um 

que vote, que registre, e infelizmente não poderemos 

ter a matéria apreciada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Mesa esclarece apenas que essa 

matéria que está em votação, não fala de prédios 

públicos, ela fala de hotéis e motéis. Então, não é um 

projeto que está cuidando de obra pública, mas cuida 

de outra atividade, que é particular. Isso realmente 

fica afeto à administração municipal, que é quem 

controla, quem concede alvará. A lei tem que ser 

específica, municipal, no argumento dado pela 

Procuradoria. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Se V. Ex.ª me 

permitir, é só para justificar. Não que estejamos 

discutindo essas questões. Estamos na nossa Casa e 

temos que dar o exemplo. A Justiça começa da nossa 

Casa. Por isso sugeri, aproveitei essa oportunidade, 

até mais uma vez para “encher linguiça”, Senhor 

Presidente, para ver se chega mais um. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Dependemos de apenas mais um  

 

registro para que se possa trabalhar com a 

possibilidade de termos a pauta livre na semana que 

vem.  

 Ainda temos outro veto para ser votado. Mais 

dois vetos. Se após a votação deste, ninguém pedir 

verificação de quorum, vamos continuar com o 

mesmo problema de ter que, ao iniciar a votação, 

depois fica pendente. 

 Senhor Deputado Bruno Lamas, V. Ex.ª 

pediu a palavra, está concedida. 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Agradeço 

a V. Ex.ª, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Inclusive, o próximo veto é de nossa autoria. Mas 

quero aproveitar o momento para ilustrar a posição 

deste Parlamentar em Plenário.  

Às vezes, a mensagem que chega é 

totalmente diferente da realidade. Por quantas e 

quantas vezes estivemos aqui ajudando, colaborando 

a decidir matérias relevantes e importantes para o 
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Estado do Espírito Santo! Os TACs que foram 

votados, os ajustes feitos, as prorrogações de 

reajustes que foram feitas. Eu sempre presente. E 

esse deve ser o papel do parlamentar mesmo! 

Convicto das suas opiniões, das suas posições, mas é 

um desabafo. Está aí, o Governo precisando fazer o 

complemento de mais um voto, o Deputado Bruno 

Lamas se faz presente, dando sua colaboração. 

Infelizmente, nem sempre é essa mensagem 

que chega, nem sempre os fatos são esclarecidos 

como devem ser. Eu só quero o bem dos capixabas. 

Quero ajudar o Parlamento a funcionar. Até tenho 

tido com o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, quem 

respeito, pessoa de minha admiração, um bom 

diálogo nesse sentido.  

O próximo item da pauta é um veto de um 

projeto de minha autoria. E eu, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, se chegarmos a esse momento, 

vou encaminhar pela manutenção do veto, porque foi 

feito um diálogo liderado pelo Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho com a Secretaria da Educação. A 

matéria visa obrigar o Governo a construir 

bicicletários, que é o tema da próxima matéria, nas 

escolas. Houve o convencimento de que isso pode ser 

feito gradativamente e que as novas escolas, os novos 

prédios públicos tenham no projeto original o 

bicicletário, porque a bicicleta hoje é um meio de 

locomoção importante e tem as suas enormes 

contribuições. 

 Votei SIM colaborando com as ações do 

Governo e, para que não fiquem dúvidas até para a 

imprensa, que gosta muito de repercutir esse tipo de 

fala. A imprensa que tem o meu respeito. Estou aqui 

para fazer o que é melhor para os capixabas, 

marcando minhas posições sempre de acordo com a 

minha consciência. E não foi diferente no dia de hoje. 

Está aí: temos quatorze deputados votando SIM e um 

votando NÃO até agora. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Deputado Bruno Lamas, atuei 

como líder do Governo aqui por mais de dois anos e 

quero testemunhar que, por diversas vezes, na 

condição de líder do Governo recorri a V. Ex.ª, e nós 

tivemos o seu apoio para importantes projetos para 

reestruturação do Estado, para o ajuste da máquina 

pública, das finanças públicas. Sempre lhe fui grato. 

Faço aqui esse testemunho, porque V. Ex.ª realmente 

é um Deputado que pauta suas ações com espírito 

público e merece esse reconhecimento. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª quer a minha permissão ou 

vai fazer como o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes fez: falar sem pedir permissão à Mesa? 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Senhor Presidente, pela ordem! Parabenizo o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Realmente é um 

projeto necessário, é fundamental, mas por força da 

legislação, realmente somos impedidos. 

Mas queria aproveitar a oportunidade nesta 

manhã para falar sobre uma matéria que foi veiculada 

hoje no jornal, mais uma vez criticando a igreja da 

qual faço parte, a Igreja Batista de Jardim da Penha, a 

IBV, do nosso pastor João Britto, o meu pastor há 

trinta e oito anos. Conheço bem sua idoneidade. Mas 

estão tentando descaracterizar a situação, colocando 

até o nome de racismo. É impressionante como 

conseguem inverter as coisas por causa daquela tal 

boneca-afro. 

Sabemos que dois projetos de lei, que foram 

implantados há algum tempo, em 2003 e em 2008, 

que obrigam passar às crianças a cultura-afro e 

indígena. Muito legal, muito importante. Sabemos da 

contribuição que os africanos, que os escravos deram 

ao nosso País, não temos dúvida nenhuma disso. 

Então, é obrigado a ensinar a cultura-afro e a cultura 

indígena. 

Mas por trás disso é que estão os problemas. 

Vários problemas estão acontecendo em nossas 

escolas, que temos denunciado aqui na tribuna. Estão 

por trás da cultura-afro querendo, dentro de uma 

instalação da igreja, pois foi feito um convênio, 

aluguel com a prefeitura de Vitória para ali se criar 

um Cmei, que está lá a pedido da comunidade, a 

comunidade é que escolheu aquele local para utilizar 

aquele espaço que nós usamos aos domingos. Isso é 

bom deixar muito claro. O Cmei usa de segunda a 

sexta; sábado e domingo quem usa são as crianças da 

nossa igreja, que têm uma crença, que têm como 

crença o cristianismo, que eles seguem.  

E por trás desse material sabemos que está 

uma crença religiosa, uma entidade. Então, nós não 

aceitamos isso. A igreja se reuniu, e não aceita. E está 

essa polêmica aí. Agora eles invertem a questão da 

cultura-afro para tentar passar às nossas crianças a 

questão da religião-afro, a religião deles, mas que 

entendemos de outra forma. Por isso está causando 

toda essa polêmica, inclusive no jornal de hoje.  

Mais uma vez, defendo o nosso pastor João 

Brito. Como já falei, trabalho com ele há trinta e oito 

anos em nossa igreja. Tem feito um trabalho enorme, 

todos sabem o trabalho social que a igreja 

desenvolve. Tem o Centro de Recuperação de 

Homens, o Centro de Recuperação de Mulheres, o 

trabalho com crianças, ou seja, um trabalho muito 

forte que realizamos por meio da igreja. Por isso, não 

aceitamos querer inverter a situação, querer criar um 

problema. 

 Mais uma vez, reafirmamos: não temos anda 

contra a cultura-afro. Pelo contrário, sabemos o que 

os africanos representam para nós brasileiros. Mas, 

por trás da cultura, estão querendo passar às nossas 

crianças, aos nossos adolescentes, comprovadamente, 

pois temos material didático e vídeo que mostram 

claramente que, por trás disso, estão querendo passar 

religião-afro às nossas crianças. E somos contra 
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porque entendemos que religião é papel da família e 

da igreja. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

  

  O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Só para colaborar 

com a fala do Senhor Deputado Esmael de Almeida, 

fiz uma fala hoje, na fase das Comunicações, em que 

precisamos, cada vez mais, trabalhar a cultura de paz. 

Não usei esse termo, mas estava dizendo da 

preocupação com a intolerância que estamos 

vivenciando em nosso mundo. É importante que 

pessoas de posições diversas, de pensamentos 

diferentes, trabalhem de maneira como o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida vem trabalhando nesta 

Casa, colocando as suas posições, mas que não haja 

intolerância. Isso feito por todos nós, independente da 

crença que carregamos, independente daquilo que 

acreditamos é importante que trabalhemos uma 

cultura de paz. Não podemos colocar as nossas 

posições como se fossem finalísticas, como se não 

tivesse a posição do outro para que percebamos, 

respeitemos, obedeçamos. Faço aqui esta justificativa 

cumprimentando o Senhor Deputado Esmael e, neste 

caso, homenageando a sua tolerância com aquele que 

crê diferente. 
 

  O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Senhor Deputado Rodrigo Coelho, realmente 

reafirmo as suas palavras deixando bem claro que 

não existe nada de intolerância, nada de contrário e 

divergente. Somos, realmente, cristãos. E o 

cristianismo não prega isso. Amamos a todos. Não 

existe nenhuma intolerância, não existe mesmo, com 

relação ao cristianismo. Muito obrigado. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não havendo mais quem queira 

fazer uso da palavra, vamos encerrar a votação. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Fafael 

Favatto, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa 

e Sergio Majeski) 
 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Esmael de 

Almeida, Gildevan Fernandes, Jamir 

Malini, Janete de Sá, José Esmeraldo, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório e Rodrigo Coelho; votou 

NÃO o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes)  

Votaram SIM quinze Senhores Deputados; 

votou NÃO um Senhor Deputado; uma abstenção do 

Presidente, regimentalmente impedido de votar. 

Em face do resultado, fica mantido o veto. 

Comunique-se ao Governador. 
 

Discussão única do veto 

total aposto ao Projeto de Lei n.º 340/2015, de autoria 

do Senhor Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre 

a instalação de bicicletários nas Escolas Públicas do 

Estado. Publicado no DPL do dia 26/08/2015. 

Mensagem de Veto n.º 267/2017, publicada no DPL 

do dia 02/08/2017. Parecer n.º 343/2017, da 

Comissão de Justiça, pela manutenção do 

veto total, publicado no DPL do dia 29/08/2017. 

Em discussão. (Pausa) 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir, 

na qualidade de autor. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas para discutir a matéria.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, antecipei e agora é a hora exata do voto, 

da apreciação, então, quero deixar minha posição 

muita clara para que não haja dúvidas.  

Participei, na Comissão de Justiça, onde 

tenho participado como membro e votado as 

matérias, do debate sobre a matéria. Continuo 

entendendo que bicicletário em escola é fundamental 

para a qualidade de vida da comunidade escolar.  

Foi-me provado, mostrado, que nas escolas 

que existem não tem como eu obrigar o Governo a 

construir um bicicletário. Mas foi feito um diálogo e 

um acordo com a Sedu de que essa ação fosse 

aplicada e acelerada e que o Iopes passaria a elaborar 

todos seus projetos de escolas, as novas escolas, 

constando a ciclovia.  

Nesse sentido, Senhor Presidente, na 

Comissão de Justiça votamos pela manutenção do 

veto; aqui, em plenário, votarei pela manutenção do 

veto, com esse diálogo e com essa garantia feita pelo 

Iopes no corpo do projeto, no corpo do veto. E consta 

nos anais desta Casa, tanto nos arquivos da Comissão 

de Justiça quanto em Plenário.  

Mais uma vez, Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, V. Ex.ª que está liderando, dirijo-me a V. 

Ex.ª, líder do Governo, sabe por quê? Porque além de 

saber liderar V. Ex.ª tem respeito pela história e pela 

família das pessoas.  

Várias vezes, aqui, me dirigi ao próprio 

governador do Estado dizendo que o líder, para 

liderar, tem que ter esse tipo de postura, inclusive de 

respeito, coisa que falta em parte da liderança do 

governador Paulo Hartung, em alguns momentos, no 
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que diz um todo. Mas, entendo que o Governo 

merece o nosso respeito, o nosso apoio. E V. Ex.ª, 

como líder do Governo, tem meu respeito porque 

sabe respeitar as pessoas, a história das pessoas, a 

família das pessoas, não conversa fiado, não joga 

conversa fora, trata-nos com respeito, sabe liderar e 

tem feito um excelente trabalho neste Parlamento. 

Tenho certeza de que o governador Paulo 

Hartung, homem vivido, experiente, e sua equipe não 

acreditam naquela fofoca e naquele bajulador 

excessivo porque esse tipo de gente não acrescenta 

em nada.  

Tenho dito, Senhor Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação.  

O painel está aberto para votação.  

Solicito aos Senhores Deputados que se 

manifestem por meio do voto.  

 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! O PMDB, sob a 

liderança deste parlamentar que vos fala, solicitado o 

voto pelo Senhor Deputado Jamir Malini, vice-líder 

do Governo, encaminha pelo voto SIM.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Aproveito que V. Ex.ª é líder da 

maior bancada da Assembleia para dizer que a sessão 

é de 9h ao meio-dia. (Pausa) 

Estamos em processo de votação e 

dependendo de mais dois votos para que seja 

concluída. E temos mais um veto que, sendo votado, 

facilitará a desobstrução da pauta; além ter um 

projeto importante do município de Cariacica, que o 

governador encaminhou em homenagem aos 

Senhores Deputados Marcelo Santos, Gilsinho Lopes 

e José Esmeraldo, que são desse município. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero aproveitar, 

enquanto não chegam os nobres parlamentares para 

se manifestarem, para falar sobre o assunto que 

ontem levei para a tribuna desta Casa, sobre o 

transporte aquaviário de passageiros.  

V. Ex.ª participou conosco da reunião da 

Comissão de Infraestrutura, com o Senhor Deputado 

Amaro Neto, quando fizemos um debate importante 

com relação ao projeto do retorno do transporte 

aquaviário na nossa baia de Vitória, ligando os 

municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, e por 

que não, num projeto futuro, através de barcaças 

oceânicas ao município de Serra?  

 Esse é um projeto que debateremos 

profundamente e buscaremos as pessoas que, de fato, 

conhecem sobre navegação e sobre transporte 

aquaviário. 

O achismo impediu que este modal pudesse 

retomar as suas atividades na região metropolitana da 

Grande Vitória. Mas como presidente da Comissão 

de infraestrutura, tendo o apoiamento de V. Ex.ª e de 

tantos outros colegas deputados que já citei aqui, 

acredito que todos, poderemos, sim, apresentar um 

modelo justo, eficiente, moderno, que possa, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, atender a população da 

Grande Vitória. 

Podemos retomar a atividade do transporte 

aquaviário de passageiros, Senhor Presidente, e fazer 

com que a lancha moderna, como eu disse, com 

capacidade maior de transportar passageiros, alcance 

o município de Cariacica na região de Porto de Santa; 

que alcance o município de Vitória na região da 

rodoviária de Vitória, em Ilha do Príncipe; alcance o 

município de Vila Velha em Paul, na Prainha; 

alcance também o município de Vitória próximo à 

Codesa, ao antigo Terminal Dom Bosco; e por que 

não estender até a Praça do Papa, Senhor Presidente? 

Era essa a minha consideração. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Encerrada a votação.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Rafael 

Favatto, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa 

e Sergio Majeski) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Esmael de  

 

Almeida, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Jamir Malini, Janete 

de Sá, José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Padre Honório e Rodrigo 

Coelho)  

 

Votaram SIM dezesseis Senhores Deputados 

e uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar. 

Fica mantido o veto. 

Comunique-se ao Governador. 

 

Discussão única do veto parcial aposto ao 

Projeto de Lei n.º 126/2017, de autoria do Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur, que institui no 

âmbito da Administração Pública Estadual, a Semana 

da Consciência Negra. Publicado no DPL do dia 

19/04/2017. Mensagem de Veto n.º 268/2017, 

publicada no DPL do dia 02/08/2017. Parecer n.º 

357/2017, da Comissão de Justiça, pela manutenção 
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do veto parcial, publicado no DPL do dia 29/08/2017. 

Em discussão. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação. 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero só agradecer à 

bancada do PMDB que fielmente votou conosco. Não 

tenho outra palavra se não dizer à bancada: muito 

obrigado. Neste momento, quero também pedir que 

votemos SIM. Em uma reunião conjunta, inclusive, 

que fizemos com a bancada do PR e PMN, 

decidimos, em bloco, votar favorável a essa matéria 

que chega aqui, e também com a bancada do PP que 

se soma. Aliás, o líder do Governo, o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, e também a liderança do 

Senhor Deputado Jamir Malini também se somam a 

essa nossa manifestação. Portanto, queria, 

antecipadamente, agradecer a vocês esta parceria.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A matéria está em votação. 

O painel está aberto. Solicito aos Senhores 

Deputados presentes que registrem o voto. 

Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª vai 

votar? (Pausa) 

Pedirei à Taquigrafia que fique atenta à 

reunião da sessão e ao som do Plenário, para que seja 

localizado só na Presidência. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto os 

Senhores Deputados estão, naturalmente, se dirigindo 

ao Plenário, para concluir a minha fala com relação  

 

ao transporte aquaviário de passageiros... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª usará a palavra em seguida, 

porque já encerraremos a votação.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Já temos dezessete. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não é por isso, é que não vou mais 

esperar e declararei o resultado.  

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Fafael 

Favatto, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa 

e Sergio Majeski) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Esmael de 

Almeida, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Jamir Malini, Janete 

de Sá, José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Padre Honório e Rodrigo 

Coelho)  
 

Votaram SIM dezesseis Senhores Deputados 

e uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar. 

Fica mantido o veto. 

Comunique-se ao Governador. 
 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 279/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 273/2017, que autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel à Companhia Espírito 

Santense de Saneamento - Cesan, para instalação do 

Reservatório de Água Tratada do bairro Nova 

Valverde, no Município de Cariacica-ES.  Publicado 

no DPL do dia 03/08/2017. 

Em discussão. (Pausa)  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discutir. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Também quero 

discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª concederá à nossa 

representante feminina do PMDB ou V. Ex.ª quer 

usar a palavra primeiro? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Princípio da elegância: a mulher em primeiro lugar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Mais da educação do que da 

elegância.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero parabenizar o Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, cujo projeto, no âmbito da 

administração pública estadual, cria a Semana da 

Consciência Negra. Quero dar os parabéns. Acho 

muito importante esse debate e temos feito isso em 

nosso mandato. 

Quero também, rapidamente, dizer que estou 

enviando um voto de cumprimento ao Manoelito de 

Souza Júnior, que tem apenas vinte e dois anos, é o 

peão de Itamira, distrito de Ponto Belo, e é o 

campeão do 25.º Barretos International Rodeo, em 
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Barretos. É o orgulho da cidade: campeão de 

Laginha, Minas Gerais; campeão de Mutum, Minas 

Gerais; campeão de Taparuba, Minas Gerais; 

campeão de Boa Esperança, Espírito Santo; campeão 

de Manhuaçu, Minas Gerais; campeão de Nova 

Aimorés, Espírito Santo; campeão de Serra, Espírito 

Santo; campeão de Itacibá, Espírito Santo; campeão 

da Expo Cariacica, ganhando uma moto zero 

quilômetro; bicampeão de Vale Encantado, Espírito 

Santo; tricampeão de Santa Maria de Jetibá, Espírito 

Santo; campeão da Expocafé Alegre, Espírito Santo; 

campeão de São Francisco, Rio de Janeiro; 

representante do Espírito Santo, pelo segundo ano 

consecutivo, no Barretos International, maior rodeio 

da América Latina; atual líder do campeonato Mais 

Rodeios; representante do Espírito Santo na PBR 

Brasil, maior campeonato em touros do mundo; três 

anos atuando como profissional no rodeio em touros. 

Novamente, dou os parabéns ao Manoelito de 

Souza Júnior que, com apenas vinte e dois anos, 

representa o Espírito Santo nesses torneios todos. 

Portanto, muito obrigada, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Encerrada a discussão.  

A matéria segue para as comissões.  

  

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 233/2017, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre a criação da Campanha de 

conscientização “Destine parte do seu Imposto de 

Renda (IR) para iniciativas socioculturais, Fundo do 

Idoso e ao Fundo do Direito da Criança e 

Adolescente e dá outras providências. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 3.ª sessão.  

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 262/2017, do Senhor Deputado Nunes, que 

institui o Programa de Proteção as Nascente e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

03/08/2017. 

Também segue para a 3.ª sessão, não 

havendo orador inscrito. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 263/2017, do Deputado Marcelo Santos, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos 

blocos de mármore e granito as identificações das 

empresas responsáveis pela extração, estocagem e 

transporte do produto nas vias e rodovias do Estado. 

Publicado no DPL do dia 03/08/2017. 

Também segue para a 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 264/2017, da Deputada Luzia Toledo, que 

dispõe sobre período de gratuidade nos 

estacionamentos públicos e privados para pessoas 

com deficiência e idosos. Publicado no DPL do dia 

08/08/2017. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 267/2017, do Deputado Rodrigo Coelho, 

que consolida a legislação em vigor referente à 

concessão de títulos em homenagem a municípios do 

Estado. Publicado no DPL do dia 08/08/2017. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 268/2017, do Deputado Rodrigo Coelho, 

que consolida a legislação em vigor referente a 

semanas e a dias/correlatos estaduais comemorativos 

de relevantes datas e de assuntos de interesse público, 

no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

08/08/2017. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 280/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 274/2017, que autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Cariacica-

ES, para implantação do Parque Municipal O Cravo e 

a Rosa. Publicado no DPL do dia 03/08/2017. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 283/2017, da Deputada Raquel Lessa, que 

institui a Semana Estadual de incentivo à 

Participação da Mulher no Processo Eleitoral. 

Publicado no DPL do dia 15/08/2017. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 288/2017, do Deputado Marcelo Santos, 

que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de 

Pedófilos. Publicado no DPL do dia 15/08/2017. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 22/2017, do Deputado Sergio 

Majeski, que acrescenta dispositivo no Regimento 

Interno estabelecendo a possibilidade de apresentação 

popular de sugestão legislativa pela internet. 

Publicado no DPL do dia 26/05/2017. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 36/2017, da Mesa Diretora, que cria 

os projetos “Escolas na Ales” e “Universitários no 

Parlamento”, no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 08/08/2017. 

Seguem para a 3.ª sessão. 

 

Não havendo mais nada a cumprir na Ordem 

do Dia... 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero primeiro fazer 

um agradecimento a V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que na presidência desta sessão 

nos permitiu fazer articulações com os colegas para 

que votássemos, com quorum, todos os projetos da 

Ordem do Dia. Em primeiro lugar, agradeço a V. Ex.ª 

e faço este registro pela condução da sessão dessa 

maneira. 

Da mesma forma, agradeço a todos os 
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colegas Deputados, aos Senhores Deputados Marcelo 

Santos, José Esmeraldo, Janete de Sá, Gilsinho 

Lopes, Gildevan Fernandes, Doutor Hércules, Jamir 

Malini, Luzia Toledo, Eliana Dadalto, Bruno Lamas, 

Padre Honório, Nunes e Almir Vieira. Enfim, a todos 

os deputados que ficaram aqui e votaram nos projetos 

que estavam na pauta, na Ordem do Dia. 

Preciso fazer o registro do agradecimento. 

Então, quero aqui finalizar, Senhor Presidente, 

fazendo o registro do agradecimento a todos os 

colegas que cumpriram essa etapa, essa maratona de 

votação, nesta Ordem do Dia. Muito obrigado, 

Senhor Presidente. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Aproveito para convidar 

aqueles que nos acompanham por meio da TV Ales. 

É até bom para ver o volume de trabalho do Poder 

Legislativo. Agora, entramos, às 12h, na Comissão de 

Assistência Social, com a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto e, às 13h, na CPI da Grilagem de Terras. 

Então, assim, a sequência e trabalhos, todos 

os capixabas estão convidados a acompanhar, 

convidados a participar no local. Muito obrigado, 

Senhor Presidente. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Falta um minuto e 

vinte segundos para terminar a sessão e não poderia 

deixar de elogiar o Senhor Deputado Rodrigo Coelho 

pela explanação que fez. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Peço ao Senhor Deputado Marcelo 

Santos que se manifeste mais baixo, porque está 

atrapalhando o nosso decano a fazer a sua 

manifestação. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

É só para agradecer a explanação tão bem-feita que o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho fez com relação à 

Rede Cuidar. A Rede Cuidar é uma modernidade que 

está sendo introduzida no estado, com a eficiência e a 

competência do secretário Ricardo de Oliveira e toda 

a sua equipe. 

Temos certeza que a saúde do estado vai 

melhorar e melhorar muito, porque a Rede Cuidar é 

uma ferramenta das mais modernas que temos com 

relação à saúde, especialmente a saúde primária, onde 

falta bastante atenção, devido à dificuldade financeira 

dos municípios também. Obrigado pela tolerância, 

presidente, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Findo o tempo destinado à presente 

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

Senhores Deputados para a próxima, solene, hoje, às 

19h, conforme requerimento do Senhor Deputado 

Almir Vieira, aprovado em Plenário, em homenagem 

ao Dia do Psicólogo, para a qual designo Expediente 

o que ocorrer e comunico que haverá sessão solene 

dia 31 de agosto de 2017, às 19h, conforme 

requerimento da Mesa Diretora, aprovado em 

Plenário, em homenagem ao esporte amador, e sessão 

ordinária dia 4 de setembro 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 Complementar n.º 21/2017; 

votação da redação final do Projeto de Resolução n.º 

59/2015; votação da redação final dos Projetos de Lei 

n.
os

 162/2016 e 223/2016; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 277/2017; 

discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 

de Resolução n.
os

 39/2017 e 40/2017; discussão única 

dos Projetos de Lei n.
os

 236/2016 e 39/2017; 

discussão prévia dos Projetos de Lei n.
os

 69/2017 e 

182/2017; discussão prévia do Projeto de Resolução 

n.º 04/2017; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 233/2017, 262/2017, 263/2017, 

264/2017, 267/2017, 268/2017, 280/2017, 283/2017 

e 288/2017; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Resolução n.
os

 22/2017 e 36/2017; 

discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei 

n.
os

 243/2017, 289/2017 e 303/2017. 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às doze horas. 
 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Sandro Locutor e Theodorico Ferraço. 
 

 
 

TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO SOLENE, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 DE 

AGOSTO DE 2017. 
 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E 

OITO MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO OCUPA A 

CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, Deputados 

presentes, telespectadores da TV Ales, boa noite!  

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para sessão solene em homenagem ao Dia do 

Psicólogo.  

 O Dia do Psicólogo é comemorado 

anualmente em 27 de agosto no Brasil. Esta data 

celebra o profissional da área de Saúde, responsável 

por estudar e orientar o comportamento humano, 

lidando com sentimentos, traumas e crises nas 

pessoas.  

Esta sessão solene é transmitida ao vivo pela 

TV Ales, pelo canal youtube e as fotos deste evento 

estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa.  

Neste momento são convidados à Mesa o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, idealizador 
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desta sessão, e a Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

que procederão à abertura dos trabalhos, conforme é 

regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Invocando a 

proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito à 

Senhora Deputada Eliana Dadalto que proceda à 

leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada Eliana 

Dadalto lê Timóteo, 2:15)  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Informo aos 

Senhores Deputados e demais presentes que esta 

sessão é solene, em homenagem ao Dia do Psicólogo, 

conforme requerimento de minha autoria e do Senhor 

Deputado Almir Vieira, aprovado em Plenário. 

Agradeço a presença de cada um das 

senhoras e dos senhores nesta sessão, um momento 

importante, a primeira homenagem ao psicólogo feita 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, o que demonstra o reconhecimento da 

profissão. Faremos uma excelente sessão em 

homenagens aos senhores para que a primeira 

realmente fique marcada na história da Assembleia 

Legislativa.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa 

Willian Fontes, presidente do Sindicato dos 

Psicólogos no Estado do Espírito Santo; Joseni Valin, 

presidente do Conselho Estadual de Saúde; Hildiceia 

dos Santos Affonso, presidente do 2.º Pleno do 

Sindicato dos Psicólogos no Estado do Espírito 

Santo; Pedro Luiz Ferro, o conselheiro do Sindicato 

dos Psicólogos no Estado do Espírito Santo; Gliciane 

Chagas Brumatti, primeira presidente do Sindicato 

dos Psicólogos no Estado do Espírito Santo; e 

Hermes Mariano Camacho, representante da família 

da homenageada Maria do Rosário Camacho, in 

memoriam. 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Estando composta a Mesa, 

convido todos para, de pé, ouvirmos a execução do 

Hino Nacional e a do Espírito Santo, que serão 

executados pelo Quarteto de Cordas Alceu Camargo, 

da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. 

(Pausa)  
 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Nossos agradecimentos ao 

Quarteto de Cordas Alceu Camargo, da Faculdade de 

Música do Espírito Santo, que estará abrilhantando 

nossa sessão. 

Neste momento, fará uso da palavra o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, proponente 

idealizador desta sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Passo a Presidência 

à Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa) 

Mais uma vez, Senhora Presidente Eliana 

Dadalto, senhoras e senhores presentes, é uma honra 

muito grande ser o primeiro a convocar e a prestar 

uma homenagem a esta classe. Como médico 

ginecologista e obstetra, trabalhamos em conjunto em 

diversos setores - fui secretário de Assistência Social 

no município de Vila Velha, Andréa está aqui, 

trabalhou conosco - e é uma honra muito grande estar 

com vocês nesta noite.  

No ano que comemoramos cinquenta e cinco 

anos do reconhecimento da Psicologia no Brasil, 

nada mais coerente do que resgatar os motivos desta 

sessão solene em comemoração ao Dia Nacional do 

Psicólogo.  

Podemos prontamente parabenizar a 

Psicologia por sua contribuição científica-social 

quando se destaca das demais áreas do conhecimento, 

formando seu próprio corpo teórico e fundamentando 

suas práxis. A Psicologia constrói sua identidade na 

sociedade aos corpos e mentes que se utilizam desse 

saber ou saberes na tentativa de compreender os 

fenômenos subjacentes à matéria. Uma salva de 

palmas pelo seu dia. (Palmas) 

Cada pessoa se desenvolve de maneira 

diferente. O psicólogo explora esse desenvolvimento 

individual, explora todos os caminhos que o paciente 

pode trilhar; caminhos diferentes para quem apenas 

via um. Ajuda a achar soluções para quem pensou 

que a batalha já estava perdida, que não havia mais 

meio de sair dos seus problemas. Ele nos permite ver 

que, em constante mudança, sempre haverá chance 

para sermos pessoas das quais possamos nos 

orgulhar. O psicólogo é um profissional que nos dá 

esperança de que podemos ser diferentes, de que nada 

está perdido, a menos que você queira que esteja.  

Durante esse tempo em que estive ao lado 

dos amigos que nos ajudaram a realizar essa 

merecida sessão de homenagem, além de ter 

aprendido muito com eles, conseguimos unir forças 

para alavancar algumas conquistas para a categoria. E 

dentro desse objeto comum, até mesmo como 

médico, e por entender a importância da psicologia 

para nossa sociedade, protocolei um projeto de lei 

que obriga as redes públicas e privadas de saúde a 

oferecerem acompanhamento psicológico e leitos 

separados para mulheres que tiveram bebê natimorto 

e com óbito fetal. Esse projeto determina que as mães 

que perderam seus bebês deverão ser encaminhadas 

para acompanhamentos psicológicos na própria 

unidade de saúde ou em alguma das unidades mais 

próximas de sua residência, caso seja solicitada ou 

identificada a necessidade de tratamento. 
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Sou médico ginecologista e obstetra, já falei, 

e conheço de perto o sofrimento de uma mãe quando 

ouve a notícia da morte de seu filho durante a 

consulta de pré-natal, ou até mesmo quando está 

fazendo o ultrassom. Tenho absoluta certeza de que o 

psicólogo, nesse momento, exerce um papel 

fundamental na vida de cada uma delas.  

Outro projeto que foi trabalhado em conjunto 

com a categoria pretende incluir atendimento 

psicológico nas redes de ensino fundamental, nas 

escolas. O objetivo do projeto é proporcionar com 

que os profissionais respondam pela avaliação e 

realize análise comportamental dos alunos. Com isso, 

será possível criar uma estrutura pedagógica mais 

completa, que permita amparar crianças e jovens no 

contexto sociopsicológico. Muitas das nossas 

crianças, hoje, precisam de um atendimento 

neurológico, acompanhado por um psicólogo, para 

saber do desenvolvimento dessa criança. Nada mais 

justo do que ter o psicólogo presente na escola, 

porque faz um diagnóstico mais precoce, a ponto de 

que seja tratado com mais agilidade.  

Outro momento marcante em que a 

Psicologia exerceu e ainda exerce um papel 

fundamental em nossa história, foi durante a greve da 

PM, que aconteceu recentemente, em fevereiro deste 

ano. Quem não se lembra disso? Fizemos uma 

indicação para que o Governo do Estado possa 

contratar, em caráter de urgência, psicólogos para 

atuarem no Hospital da Polícia Militar deste Estado. 

É sabido que existem psicólogos trabalhando em 

caráter voluntário com a PM, após esse ato, prestando 

atendimento aos militares, para ajudá-los a enfrentar 

as situações e as disfunções comportamentais 

resultantes do trabalho estressante que praticam. E 

fevereiro foi um marco não só em nossas vidas, mas, 

com certeza, na vida de muitos deles que não 

conseguiram superar esse momento. Agora, nada 

mais justo que colocar esses profissionais para 

cuidarem daqueles que zelam pela nossa segurança.  

Tornar-se um psicólogo é ultrapassar os 

limites da absorção do outro, da mera satisfação de 

reprodução das práticas do assistencialismo, da 

benevolência, da caritativa, da solidão e do medo; é 

respeitar o velho conhecimento, incorporando-o às 

novas realidades que se apresentam, sem deixar de 

questioná-lo, compartilhando de forma crítica, 

responsabilizando pela produção de novos saberes e 

acompanhando as mudanças oriundas do seu 

processo de reciclagem. Tornar-se um psicólogo é 

render-se à condição de um eterno aprendiz.  

Nós, da área da saúde, somos eternos 

aprendizes. Aquele que não se atualiza fica para trás. 

Então, devemos estar em constante aprendizado, sem 

perder os alicerces de sua formação; entender que a 

ajuda está além da oferta de apoio, entendimento e 

orientação. É abandonar uma postura maternal e 

seguir os passos de um professor, um educador, que 

ensina como caminhar sozinho e tem a consciência 

de que as leis que regem o funcionamento psíquico 

do outro são as mesmas para si mesmo. Ser psicólogo 

é também assumir a condição de paciente em todo 

momento em que essa necessidade estiver presente. É 

compartilhar compreensões, extrair explicações, provocar 

discussões e aperfeiçoamento das análises e de seu trabalho 

de modo geral, sem ignorar o respeito pela integridade do 

paciente, permitindo os avanços da psicologia. 

Nada mais justo do que hoje prestar uma 

homenagem a esta categoria que tanto contribui com a 

sociedade capixaba, na pessoa da saudosa psicóloga Maria 

do Rosário Camacho, e está presente seu marido. Uma 

salva de palmas à família, que deixou usar seu nome para 

essa homenagem! (Palmas) 

Assinaremos uma lei daqui a pouco, em conjunto 

com os psicólogos da Mesa, para que seja eternizado. Ela 

se tornará uma medalha, que a partir desta sessão - hoje não 

teremos essa medalha - vai se tornar uma comenda, e a 

partir do próximo ano ofereceremos aos psicólogos que 

mais se destacarem no estado do Espírito Santo. 

Camacho foi uma professora universitária e 

psicóloga clínica que teve atuação marcante no Centro de 

Valorização da Vida, CVV. Para meus amigos presentes 

que não têm ideia do que estamos falando, o Centro de 

Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção 

ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as 

pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, 

por telefone, e-mail, chats, Skype, vinte e quatro horas, 

todos os dias. Neste momento, agradeço ao marido da 

Maria do Rosário, Hermes Camacho, por estar conosco. 

Obrigado pela presença. Obrigado mesmo! 

As placas de homenagem que serão entregues hoje 

se justificam pelo fato de que essas pessoas representaram e 

representam as duas entidades importantes para a categoria de 

vocês: Conselho Regional de Psicologia e Sindicato das 

Psicólogas e Psicólogos do estado do Espírito Santo. São elas 

Fabíola Costa e Silva Cunha e Hildicéia dos Santos Affonso, 

Gliciane Chagas Brumatti, Willian Fontes e Pedro Ferro, que 

tem sido o articulador desta sessão e de alguns projetos de 

lei em prol da categoria, representando o sindicato. A 

escolha dos homenageados para os certificados 

contemplam os psicólogos e as psicólogas que se 

destacaram nas várias áreas de atuação da psicologia, desde 

as profissionais mais conhecidas àquelas que trabalham 

anonimamente, mas todas de forma igualmente importante 

para a sociedade capixaba.  

Por fim, agradeço aos psicólogos e às psicólogas 

presentes, que representam a grandiosidade e a importância 

da categoria para a sociedade capixaba. Que Deus nos 

abençoe. Boa noite! 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Passo a presidência ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, como já foi dito 

pelo Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, S. Ex.ª 

assinará e entregará o projeto de resolução criando a 

Comenda Maria do Rosário Camacho ao marido da 

homenageada, senhor Hermes Camacho. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Já fiz o projeto hoje, 
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dei entrada, mas esta é uma cópia. Lerei o Projeto de 

Resolução: 
 

Institui a Comenda do Mérito 

Legislativo Psicólogo Maria do 

Rosário Camacho para homenagear 

os psicólogos do Espírito Santo. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituída no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, a Comenda de Mérito 

Legislativo Psicólogo Maria do 

Rosário Camacho para homenagear 

os profissionais que exercem 

regularmente atividades de 

Psicólogo no Estado. 
 

Art. 2º Serão concedidas anualmente, 

até 30 (trinta) Comendas a 

personalidades, em Sessão Solene da 

Assembleia Legislativa, a ser 

realizada no mês de agosto. 
 

Trinta comendas. Os psicólogos, a partir do 

ano que vem, serão comendadores do estado do 

Espírito Santo. Olha a responsabilidade! 

 

Art. 3º Esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 

2017. 

 

Doutor Rafael Favatto  

 

Convido o senhor Hermes Camacho, todos, 

aqui ao lado, para estarem presentes, para que 

possamos assinar o projeto de resolução. (Pausa) 

 

(Procede-se à assinatura do projeto 

de resolução) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Esta é a homenagem da 

Assembleia Legislativa a Maria do Rosário Camacho, 

que vai dar nome à comenda em homenagem ao Dia 

do Psicólogo aqui nesta Casa de Leis. 

Neste momento teremos mais uma 

apresentação do nosso Quarteto de Cordas Alceu 

Camargo, da Faculdade Música do Estado do Espírito 

Santo, que apresentará dois números: Danza 

Húngura n.º 05, de Brahms, e Yesterday, dos Beatles.  

 

(São executadas as músicas)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Nosso aplauso, nosso 

agradecimento ao Quarteto de Cordas Alceu 

Camargo, da Faculdade de Música do Estado do 

Espírito Santo, que tão bem abrilhantou esta sessão 

solene. Muito obrigado a todos pela belíssima 

apresentação. 

Ato de grande importância desta sessão, em 

que o proponente e idealizador, Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, procederá à entrega de placas 

alusivas ao Dia do Psicólogo aos homenageados 

desta noite.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Passo novamente a 

presidência à Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Hildicéia dos 

Santos Affonso para receber a placa das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Hildicéia dos Santos Affonso 

possui graduação em Psicologia pela Faculdade de 

Humanidades Pedro II, Rio de Janeiro. Especialista 

em Docência Superior e mestre em Administração 

pela Fucape. Atualmente é professora da 

Universidade de Vila Velha - UVV. Atua como 

psicóloga no Serviço de Orientação ao Universitário 

e Núcleo de Acessibilidade da Universidade de Vila 

Velha. Tem experiência na área de Psicologia, com 

ênfase em Avaliação Psicológica, Psicologia Jurídica 

e Psicoterapia Breve Focal, atuando principalmente 

nos seguintes temas: paternidade, vínculos afetivos, 

psicoterapia breve focal, psicodinâmica, ferramentas 

psicológicas e psicologia jurídica - abuso sexual, 

alienação parental e adoção. Foi presidente do 

Conselho Regional de Psicologia por dois mandatos. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Gliciane 

Chagas Brumatti para receber a placa das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Gliciane Chagas Brumatti possui 

graduação em Psicologia, pela Faesa, pós-graduação 

em Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde 

Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

Possui também formação terapêutica em hipnose com 

certificação pelo Instituto Milton Erickson, Vitória, e 

experiência profissional na Prefeitura Municipal de 

Linhares como psicóloga do Centro de Atendimento 

Psicossocial - Caps II, como psicóloga na unidade 

sanitária de Linhares. Atua ainda no atendimento 

clínico, atendimento em grupos de paciente de câncer 

de pele e boca, no Programa de Saúde de Pele e 

Boca. Foi presidente do Sindicato dos Psicólogos do 

Estado do Espírito Santo entre 2010 e 2016. 

 

(Procede-se à entrega da placa)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Willian 
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Fontes para receber a placa das mãos do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

O senhor Willian Fontes é graduado pela 

Ufes, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas 

pelo Instituto Saber & Cidadania, com formação em 

Terapia por Contingências de Reforçamento, curso 

ministrado pelo Instituto Interage. Atualmente faz 

especialização em epidemiologia pela Ufes. Atuou na 

implantação do Programa de Atenção Integral à 

Família no município de Itaguaçu e executou ações 

de geração de emprego e renda, atenção psicossocial 

e educativa. Atuou no programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, na Apae, no hospital e na unidade 

de saúde do município de Conceição do Castelo. 

Também atuou como psicólogo em unidades de 

saúde em Castelo e Vitória. Integrou o grupo que 

fundou o Sindicato dos Psicólogos no Estado do 

Espírito Santo e atualmente ocupa o cargo de 

presidente. 

 

(Procede-se à entrega da placa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Lembrando mais uma vez que os 

familiares que estiverem acompanhando os 

homenageados podem participar da entrega da 

homenagem. 

Convido o senhor Pedro Luiz Ferro, 

idealizador junto com o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber a placa das mãos dos 

Senhores Deputados Rafael Favatto e Eliana Dadalto. 

(Pausa) 

O senhor Pedro Luiz Ferro possui graduação 

em Psicologia, pela Universidade de Vila Velha, 

formação em Psicanálise pela Escola Brasileira de 

Psicanálise, mestrado em Ciências Sociais pela 

universidade de Vila Velha, associada à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Doutorado em 

Ciências Sociais com ênfase em política pela PUC 

São Paulo. Atua como professor das disciplinas de 

Psicomotricidade, Sexualidade e Gênero, Psicologia 

Organizacional e Sociologia Geral no curso de 

formação de oficiais. Atua também como psicólogo 

clínico em consultório particular e é conselheiro do 

Sindicato dos Psicólogos do Estado do Espírito 

Santo. 
 

(Procede-se à entrega da placa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SERGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto procederá à entrega 

dos certificados aos homenageados dos senhores 

deputados. 

Convido o senhor Ricardo Brandão 

Machado, homenageado da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, para receber o certificado das mãos de S. 

Ex.ª e do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. 

(Pausa) 

O senhor Ricardo Brandão Machado é 

bacharel em Teologia, em Psicologia e pós-graduação 

em Competência Docente em ensino superior. 

Ganhou Prêmio Mérito Acadêmico como melhor 

aluno da graduação em Psicologia. É membro do 

corpo psicológico cristãos. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Thayane da 

Costa Ribeiro, homenageada do Senhor Deputado 

Almir Vieira, para receber o certificado das mãos do 

senhor Delano Rodrigues Fernandes, chefe do 

gabinete de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Thayane da Costa Ribeiro 

graduação em Psicologia pela Universidade São 

Camilo de Cachoeiro de Itapemirim e especialização 

em Análise do Comportamento aplicada ao 

transtorno do espectro autista núcleo paradigma - São 

Paulo. Atualmente clinica no atendimento de crianças 

autistas. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Fabrício 

Chiqueto, homenageado do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, para receber o certificado das mãos dos 

senhores Severino Alves da Silva Filho e Márlei 

Vieira Fernandes, assessores de gabinete de S. Ex.ª, e 

do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

O senhor Fabrício Chiqueto formou-se em 

Psicologia pela Faesa e logo após fez especialização 

em Psicologia Organizacional. Como pesquisador 

assíduo dos desafios contemporâneos, buscou o MBA 

em Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia 

Organizacional. Atua hoje como psicólogo 

organizacional. 
 

(Procede-se à entrega do certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Lívia Maria 

Maulaz, homenageada do Senhor Deputado Da 

Vitória, para receber o certificado das mãos da 

senhora Werlane Bragunce Maulaz, assessora de S. 

Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. 

(Pausa)  
A senhora Lívia Maria Maulaz graduou-se 

em Psicologia pela Faculdade Católica Salesiana de 

Vitória. Em 2014 iniciou o mestrado no programa de 

pós-graduação em Psicologia da Ufes com a 

elaboração de um trabalho voltado à pesquisa da 

saúde emocional de casais inférteis. No início de 

2016 iniciou pós-graduação na Faesa com o objetivo 

de obtenção do título de Especialista em Análise do 

Comportamento. Possui experiência de atuação na 

área clínica desde 2014. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Fabíola 

Vieira Celante, homenageada do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, para receber o certificado das 

mãos do senhor José Caldas da Costa, assessor de 

gabinete de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Fabíola Vieira Celante tem 

graduação em Psicologia pela Ufes e pós-graduação 

em Saúde Coletiva com título de Especialista em 

Psicologia Clínica. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Pedro 

Henrique para receber, em nome da senhora Michelle 

Brandão Santório Tellaroli, homenageada do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Michelle Brandão Santório 

Tellaroli é formada pela Faesa, atua na clínica 

Climepi e é voluntária na Paróquia São Francisco de 

Assis, em Porto de Santana. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Elson Alves 

Rocha, homenageado do Senhor Deputado Padre 

Honório, para receber o certificado das mãos da 

senhora Carolina de Lima Batista, assessora de 

gabinete de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. (Pausa) 

O senhor Elson Alves Rocha é formado em 

Psicologia pela Faculdade Católica Salesiana de 

Vitória. Fez sua pós-graduação em Terapia Familiar 

e, após a especialização, já atuou em abrigos, escolas 

e asilos. Hoje, trabalha numa comunidade terapêutica 

do projeto Amar, no Km24, em Viana. Acredita que 

trabalhar com dependentes químicos é sempre um 

desafio. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Tania Pires 

Duarte, homenageada do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, para receber o certificado das mãos do 

senhor Ângelo Otaviano, assessor de gabinete de S. 

Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. 

(Pausa) 

A senhora Tania Pires Duarte é graduada em 

Psicologia pela Universidade Federal do Espirito 

Santo, e logo em seguida cursou mestrado na mesma 

instituição. Tem dez anos de atuação profissional 

como psicóloga, com experiência em saúde mental e 

medidas socioeducativas, com um currículo extenso, 

e atualmente trabalhando como efetiva na Prefeitura 

de Vila Velha. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Beatriz 

Trancoso de Ávila, homenageada da Senhora 

Deputada Janete de Sá, para receber o certificado das 

mãos da senhora Jackeline Rodrigues, assessora de 

gabinete de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Beatriz Trancoso de Ávila é 

graduada em Psicologia pela Faculdade Multivix. É 

especialista em Clínica Psicanalítica da Infância e 

Adolescência pela PUC de Belo Horizonte e 

participante da Escola Lacaniana de Psicanálise de 

Vitória. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Sátina 

Priscilla Marcondes Pimenta, homenageada do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, para receber o 

certificado das mãos da senhora Sandra, assessora de 

gabinete de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. (Pausa) 

A senhora Sátina Priscilla Marcondes 

Pimenta é Psicóloga e advogada. Pós-graduada em 

Direito Público e Saúde e Intervenção Psicossocial; 

mestranda em Gestão de Pessoas com atuação na área 

de Psicologia Jurídica com trabalhos realizados em 

presídios, unidades socioeducativas e em centros de 

população de rua pelas secretarias de Assistência 

Social. É professora das Faculdades Multivix e 

Estácio de Sá. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Aislane 

Messa Lemos, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Aislane Messa Lemos é graduada 

em Psicologia pela Universidade de Vila Velha em 

2012. Especialista em Terapia Cognitiva 

Comportamental pela Capacitar Centro Educacional. 

Atua como psicóloga clínica. Ela também vai receber 

uma homenagem da sua paciente Maiara. 

Solicitar mais uma vez às pessoas que estão 

tirando foto para se posicionarem atrás da linha em 

função da TV Ales, por favor. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Aldinéa 



66 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de setembro de 2017 

Gomes de Mello Coutinho, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Aldinéa Gomes de Mello 

Coutinho é graduada em Psicologia pela Ufes, possui 

mestrado em Educação pela Universidade Federal do 

Espírito Santo na área de Processos Psicossociais. 

Especialista em RH, Dependência Química e Saúde 

Mental, Atenção Psicossocial Gestão e Pesquisa. 

Atua como psicóloga da Prefeitura Municipal de Vila 

Velha. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Andrea 

Campos Romanholi, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Andrea Campos Romanholi possui 

graduação e mestrado em Psicologia pela Ufes. 

Professora da Faculdade Católica Salesiana do 

Espírito Santo. Trabalha na Coordenação e Atenção 

Básica da secretaria municipal de Saúde de Vitória. 

Tem experiência nas áreas de Psicologia e de Saúde 

Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; Reforma 

Psiquiátrica; Atenção Primária em Saúde; Atenção 

Psicossocial, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

Nasf; Políticas Públicas, Psicanálise. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Andréa 

Gonzaga Lucas, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Andréa Gonzaga Lucas é graduada 

em Psicologia pelo Instituto Brasileiro de Medicina e 

Reabilitação. Possui formação em Psicologia Clínica 

e Psicossomática. Pós-Graduação em Medidas 

Socioeducativas. Atua como psicóloga do Núcleo de 

Educação Especial da Prefeitura Municipal de Vila 

Velha desde junho de 2017. Psicóloga Social atuando 

em Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes de zero a dezoito anos. Trabalhou no 

Hope Consultoria no Rio de Janeiro como psicóloga. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor André 

Francisco Ribeiro, homenageado do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor André Franscisco Ribeiro é 

graduado em Psicologia pela Multivix em 2009. 

Especialista em Gestão Pública pelo Ifes. Atua na 

secretaria de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social, Setades. Atualmente 

também é secretário de Comunicação do Sindicato 

dos Psicólogos do Espírito Santo e conselheiro do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Criad.      

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Andrey Luis 

Mozzer, homenageado do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Andrey Luis Mozzer é graduado em 

Psicologia pela UVV. Possui pós-graduação em 

Gestão do Trabalho, em Educação em Saúde pela 

Escola Nacional de Saúde Pública e em Gestão 

Pedagógica nas Escolas Técnicas do SUS, pela 

UFMG. Em 2017, iniciou o mestrado em Educação 

Profissional em Saúde, pela Fiocruz. Participou do 

grupo que reativou o Sindicato dos Psicólogos do 

Espírito Santo, em 2010. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Camila 

Mariani Silva, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Camila Mariani Silva é graduada 

em Psicologia pela Ufes, mestre em Psicologia Social 

pela Uerj e pós-graduada em Transdisciplinaridade e 

Clínica, Atenção Primária à Saúde, Gestão da Clínica 

nas Regiões de Saúde.Psicóloga na USF Vila Nova, 

PMVV, e no Caps II, Ilha de Santa Maria, PMV. 

Militante da luta antimanicomial. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Carlos José 

Lima Faroni, homenageado do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Carlos José Lima Faroni é graduado 

em Psicologia pela Ufes e em Direito pela UVV. 

Atualmente, trabalha na área jurídica. Prestou 

serviços à ONG Movimento Paz Espírito Santo para 

implantação de residências inclusivas para pessoas 

com transtornos psíquicos vinculadas ao Iases. 

Participou da criação do Sindicato dos Psicólogos do 

Estado do Espírito Santo. 

  

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Daniele do 

Nascimento Cezini Lacerda, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Daniele do Nascimento Cezini 

Lacerda, graduada em 2011, pela Favi, atua 

profissionalmente no Sistema Único de Assistência 

Social e como secretária de Políticas Gerais da 

Federação Nacional dos Psicólogos, pelo Sindicato 

dos Psicólogos do Espírito Santo. Membro do Fórum 

Estadual dos Trabalhadores do Suas e membro 

executiva do Fórum Nacional de Trabalhadores do 

Suas. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Elizeu Batista 

Borloti, homenageado do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Elizeu Batista Borloti, graduado e 

mestre em Psicologia pela Ufes, doutor em 

Psicologia pela UPC/SP, pós-doutor em Psicologia 

Experimental pela Universidade de São Paulo, 

realizou curso de especialização em Terapia 

Cognitivo-Comportamental, de Aperfeiçoamento em 

Terapia Comportamental de Grupo e de 

especialização em Dependência Química. É membro 

da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina 

Comportamental e da Rede Nacional de Pesquisa 

sobre Drogas.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Fernanda 

Azevedo de Brito, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Fernanda Azevedo de Brito é 

graduada em Psicologia e pós-graduada, MBA, em 

Gestão de Pessoas pela M Murad/FGV. É psicóloga 

organizacional com vasta experiência em recursos 

humanos, em todos os subsistemas da área, 

Recrutamento & Seleção, Treinamento e 

Desenvolvimento, Admissão e Demissão e Avaliação 

Psicológica. Realiza acompanhamento de indicadores 

de pessoas e processos, planos de melhoria, 

campanhas motivacionais e eventos. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Fernanda de 

Carvalho Gava, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Fernanda de Carvalho Gava é 

graduada em Psicologia pela UVV. Tem 

especialização em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial pela Fiocruz, RJ, realiza pós-graduação 

em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pelo Portal 

Educação. Atua com atendimento clínico no Centro 

de Terapias e Diagnósticos, Rio Bananal.  

  

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Glaycon 

Gomes de Araújo, homenageado do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Glaycon Gomes de Araújo é 

graduado em Psicologia, atua no Instituto de 

Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, 

desde 2006. A partir de 2017, passou a exercer a 

função de subgerente em convênios e parcerias 

voluntárias. Trabalhou, ainda, em Vila Velha, na 

Secretaria de Ação Social, na região de Terra 

Vermelha, e na prefeitura de Santa Maria de Jetibá. 

Atuou na prefeitura municipal de Colatina, na 

Secretaria de Assistência Social, na função de 

psicólogo social e no programa de medidas 

socioeducativas de liberdade assistida e prestação de 

serviços à comunidade; e na Prefeitura Municipal de 

Afonso Cláudio, na Secretaria de Assistência Social, 

na função de psicólogo, do programa Sentinela. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Helena de 

Arruda Penteado, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Helena de Arruda Penteado é 

graduada em Psicologia, pela PUC Campinas. Mestre 

em Saúde Coletiva, pela Ufes. Possui formação 

didata e supervisora em Psicodrama, possui 

licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, pela 

Unicamp, especialização em Manipulação Profunda 

Senso Perceptiva. Atua no projeto terapêutico e 

social do Núcleo Integrador da Rede NIR, na 

Coordenação Estadual sobre Drogas do Estado do 

Espírito Santo. Tem experiência na área de psicologia 

clínica e organizacional, psicodrama, análise 

institucional, esquizoanálise e esquizodrama, gestão 

em saúde, bullying na escola, treinamento e 

desenvolvimento de equipes. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Inayha 

Cristina Alves Dalvi, homenageada do Senhor 
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Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Inayha Cristina Alves Dalvi, 

graduada em Psicologia pela Faesa, em 2010, atua 

como psicóloga do Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo desde março de 

2011. Hoje ocupa o cargo de subgerente 

socioeducativa da Unidade de Internação Provisória I 

- Unip I. Atua também como membro permanente da 

GT de socioeducação do Conselho Regional de 

Psicologia, de 2014 a 2016. Atuou na comissão 

organizadora e relatora sobre a atuação das (os) 

psicólogas (os) no sistema socioeducativo. Ministra 

palestras na formação introdutória dos servidores do 

Iases com tema Sistema de Garantias de Direitos. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Isabele 

Eleotério, homenageada do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Isabele Eleotério, graduada pela 

Ufes, em 1997, mestre em Psicologia também pela 

Ufes, atuou na assistência social e na saúde pública. 

Como conselheira do CRP, ajudou na sua 

estruturação. Ajudou também na criação do Sindicato 

dos Psicólogos do Espírito Santo. Lecionou em 

diversas faculdades e atualmente é professora da 

Faesa, onde contribuiu para a fundação do Comitê de 

Ética em Pesquisa, além de orientar programas de 

estágio. Também atua como psicóloga em consultório 

particular. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Janaína Erler 

Cardoso, homenageada do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Janaína Erler Cardoso, graduada 

pela Faesa, pós-graduada em Esquizoanálise e 

Esquizodrama pelo Instituto Gregório Baremblirt; 

hiponoterapeuta pelo Instituto Milton Erickson. Atua 

como psicóloga clínica em Vila Velha. É proprietária 

da empresa Opus Consultoria. Trabalhou na 

prefeitura de Vitória com a população de rua e na 

prefeitura de Viana no Centro Especializado de 

Assistência Social. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Jairo Tadeu 

Guerra, homenageado do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Jairo Tadeu Guerra, graduado em 

Psicologia pela Ufes, mestre em Psicologia pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é 

professor adjunto II do Centro Universitário de Vila 

Velha. É profissional premiado nas áreas de 

Psicologia Social Comunitária (CRP-16, 2008), 

Mobilidade Humana (Denatran, 2007), Gestão 

Participativa no SUS (Ministério da Saúde) e Saúde 

Mental (Ministério da Saúde). 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Jânia 

Correia, homenageada do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Jânia Correia, graduada em 

Psicologia pela Multivix de Cachoeiro, pós-graduada 

em Docência no Ensino Superior, atualmente 

desenvolve trabalhos na área de psicologia 

empresarial e clínica, prática voltada para as relações 

de trabalho e influência destas na saúde psíquica. 

Ministra palestras e cursos profissionalizantes, além 

de atuar na coordenação de um Núcleo de Psicólogos 

Empreendedores (NPE), no qual desenvolve 

consultorias para psicólogos se inserirem no mercado 

de trabalho por meio do empreendedorismo. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Juliana 

Carvalho Carreiro Cunha, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Juliana Carvalho Carreiro Cunha é 

graduada em Psicologia e pós-graduada em Terapia 

Cognitivo Comportamental - Isecensa, pela 

Universidade Estácio de Sá, Campos dos Goytacazes 

- RJ, em 2005. Tem MBA em Executivo em RH - 

Centro Universitário São Camilo - ES. Foi professora 

na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 

estagiária de psicologia do Centro de Convivência 

Vovó Matilde e na IV Policlínica do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Exerceu 

atividades de psicóloga na Viação Itapemirim S/A, na 

Unimed Sul Capixaba e na Unopar, Universidade 

Norte Paraná, pólo Cachoeiro de Itapemirim.  
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Juliano 

Coimbra dos Santos, homenageado do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Juliano Coimbra dos Santos é 

graduado em Psicologia pela Faesa em 2012, possui 
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formação em Gestalt-Terapia pelo Instituto Vidah. 

Especialista em Sexualidade Humana pela 

Universidade Cândido Mendes. Especialista em 

Gestão Empresarial e de Recursos Humanos pela 

Fanan e mestrando em Saúde Coletiva no Iteh. Atua 

Como psicólogo socioeducativo e com formação no 

Iases. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Josélio 

Demuner Ferreira, homenageado do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

O senhor Josélio Demuner Ferreira é 

graduado pela Ufes em 2003. Possui especialização 

em Psicologia Clínica na abordagem centrada na 

pessoa pelo Instituto Areté. Possui, ainda, 

especialização em Políticas Públicas pela Ufes. Atua 

em políticas de assistência na promoção e garantia de 

direitos de crianças e adolescentes. Atua na ação na 

promoção de políticas de cidadania e direitos 

humanos com atendimento a vítimas de violência e 

discriminação de gênero, raça e orientação sexual. Há 

três anos trabalha como psicólogo na PMVV - 

atenção básica em saúde na unidade de Santa Rita. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Luiza Helena 

de Castro Victal e Bastos, representada por Andréa 

Campos Romanholi, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Luiza Helena de Castro Victal e 

Bastos é graduada em Psicologia e licenciatura pela 

UFMG. Possui especialização em Psicologia Clínica, 

Psicologia Social e Saúde Pública e mestrado em 

saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. 

Atualmente é professora da UVV e psicóloga da 

PMV, atuando na área técnica de saúde mental. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Maria 

Celeste Lima de Barros Faria, homenageada do 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber 

o certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Maria Celeste Lima de Barros 

Faria é graduada em Psicologia e mestre pela Ufes. 

Atua como psicóloga e psicanalista trabalhando com 

atendimento psicológico a crianças, adolescentes e 

adultos desde 1996. É coordenadora e fundadora do 

Clube de Leitura Quartier Latin, em funcionamento 

na Aliança Francesa de Vitória, no qual são lidas e 

debatidas no idioma original obras literárias francesas 

e francófonas. É membro do Clube de Leitura Italo 

Calvino. Membro da Escola Lacaniana de Psicanálise 

de Vitória, onde realiza estudos em Sigmund Freud e 

Jacques Lacan, objetivando a formação permanente 

do psicanalista. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Naara Knupp 

de Oliveira, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Naara Knupp de Oliveira, 

graduada em psicologia pela Universidade Federal do 

Espírito Santo em 2012, atua como psicóloga efetiva 

no Creas Alvorada, órgão da Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha, 

desenvolvendo trabalhos junto à equipe psicossocial.  

A Naara também será homenageada pela sua 

mãe Luciene Louredo de Oliveira. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Priscila 

Saiter Assis, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Priscila Saiter Assis é graduada 

em Psicologia no ano de 2012 pela faculdade 

Católica Salesiana de Vitória e pós-graduada em 

Psicologia Hospitalar e da Saúde pelo Instituto 

Pedagógico de Vitória no ano de 2015. Participou 

ativamente na construção do setor de Psicologia do 

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, atual 

São Lucas desde sua reabertura. Atua como psicóloga 

hospitalar desde então - três anos na instituição. Atua 

como psicóloga hospitalar nas comissões de 

Cuidados Paliativos, Humanização e Comissão de 

Prevenção e Tratamento de feridas. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Ricardo 

Rodrigues, homenageado do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa)  

O senhor Ricardo Rodrigues é graduado em 

Psicologia pelo Unicentro Newton Paiva em 2001, 

mestre em Psicologia Social pela UFMG. 

Desenvolveu trabalhos em diversos projetos sociais 

de alta complexidade, como o Criança Esperança e o 

Fica Vivo em Belo Horizonte. Contribuiu para o 

fortalecimento da rede de Proteção à Criança e ao 

Adolescente. Possui experiência profissional com 
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adolescentes em conflito com a lei, implantação e 

elaboração de projetos, gerenciamento de equipes, 

mediação de conflitos, prevenção à violência entre 

outros. Suas outras ocupações são: professor 

universitário, consultor de gestão pública e poeta. 

Tem experiência na área de Psicologia, Direito e 

Educação, com ênfase em Psicologia Social, 

Psicologia da Educação e História da Psicologia. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Robertta 

Steffanya, homenageada do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos 

de S. Ex.ª. (Pausa)  

A senhora Robertta Steffanya é graduada e 

pós-graduada em Planejamento, Gestão e Avaliação 

em Saúde Coletiva. Conselheira estadual de saúde. 

Diretora do Sindpsi-ES. Psicóloga do Centro de 

Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência 

Especializada em DST/HIV/AIDS do município de 

Guarapari.  
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Rosa 

Elizabeth Soares Vieira Lessa Ribeiro, homenageada 

do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, para 

receber o certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Rosa Elizabeth Soares Vieira 

Lessa Ribeiro é graduada em Psicologia, Faculdade 

de Humanidade Pedro II (1980) - RJ. Possui pós-

graduação em Desempenho Escolar pela 

Universidade Cândido Mendes - RJ, pós-graduação 

em Saúde Pública, com ênfase em Saúde Mental e 

Psicopatologias pela Fabra/Cesa. Possui ainda 

formação profissional em Psicoterapia Analítica de 

Grupo, Hospital Universitário Pedro Ernesto - UERJ 

e formação e treinamento para o trabalho com 

adolescente em conflito com a lei pela Sejus e 

Pastoral Amigoniana de Ação Social - ES, formação 

continuada dos profissionais do sistema 

socioeducativo estadual pela escola Lacaniana de 

Psicanálise de Vitória, FDV e Iases. Realizou 

extensão universitária/atualização em Estratégias 

Psicossociais de Intervenção pela Pró-Reitoria de 

Extensão da Ufes. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Sanny 

Ferreira de Jesus, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Sanny Ferreira de Jesus é 

graduada em Psicologia pela Ufes em 1993. É 

especialista em Saúde Coletiva, em Psicologia 

Clínica, Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Atua na área de saúde mental. Foi conselheira do 

Conselho Regional de Psicologia do Estado do 

Espírito Santo. Atuou como conselheira estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e como 

conselheira de saúde e do idoso no município de 

Vitória. Atua ainda como terapeuta Gestalt.   

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Silvia Missi, 

homenageada do Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, para receber o certificado das mãos de S. 

Ex.ª. (Pausa)  

A senhora Silvia Missi é graduada em 

Psicologia pela Faesa em 2007, pós-graduada em 

Psicologia Clínica e em Neuropsicologia pela 

Multivix. Com experiência de oito anos de trabalho 

no Hospital Santa Casa de Vitória/ES. Tem em sua 

trajetória profissional diversos projetos ligados à 

obesidade infantil e diabetes infantil, insuficiência 

cardíaca e asma. Atuou como membro da Comissão 

de Doação de Órgãos. Participou de projetos de 

pesquisa na área de aleitamento materno e obesidade 

infantil. É fundadora do projeto Sala de Terapia.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Simone 

Alessandra Barcelos, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)  

A senhora Simone Alessandra Barcelos é 

graduada pela Ufes em 1996. Mestre em Social e 

desenvolvimento pela Ufes. Especialista em 

atendimento sistêmico de famílias e comunidades. 

Atua na assistência social do município de Serra 

desde 2004. Em 2006, passou a atuar no Cras e hoje é 

coordenadora do Cras de Novo Horizonte.  
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Therezinha 

Abranches, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Therezinha Abranches é graduada 

em Psicologia pelas Faculdades Integradas Maria 

Thereza (1984), em Niterói/RJ. Tem mestrado em 

Educação pela Ufes (2004) e pós-graduação em 

Administração de Recursos Humanos pela Faesa 

(1987), em Vitória/ES. É especialista em Psicologia 

Organizacional, conferido pelo Conselho Federal de 

Psicologia - CFP. Possui curso de formação teórico-
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clínica em Psicanálise pelo Ceppes (1990-1994). É 

psicóloga da polícia civil. Está hoje na chefia do 

Serviço de Atendimento Médico e Psicológico da 

Divisão de Promoção Social, cuja atuação está 

voltada para o policial civil. É instrutora de 

treinamento na Academia de Polícia Civil - Acadepol 

- desde a inserção na polícia civil, ministrando 

treinamento na área de comportamento.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Daniely 

Klippel da Silva, homenageada do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber o certificado das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Daniely Klippel da Silva é 

graduada pela Faesa (2009), especialista em 

Dependência Química e Saúde Mental e especialista 

em Gestão de Saúde. Atuou na Secretaria Estadual de 

Saúde. Atualmente está no Creas de Vila Velha. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Ozana Belo, 

homenageada do Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, para receber o certificado das mãos de S. 

Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Ozana Belo é graduada pela Faesa 

(2012) e especialista em Educação e Sexualidade e 

em Políticas Públicas. Atuou no Creas de Viana e 

atua, atualmente, no sistema prisional, e como clínica 

em consultório particular. Atuou como conselheira 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência.   

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Feitas as homenagens, 

solicitamos ao Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto que retorne à Mesa.  

Neste momento fará uso da palavra, em nome 

do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas do Estado 

do Espírito Santo, o psicólogo Willian Fontes.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Enquanto ele se 

dirige à tribuna, agradeço a presença do senhor 

Carlos José Costa, presidente do bairro Boa Vista. 

Obrigado. 
 

O SR. WILLIAN FONTES - Boa-noite, 

senhoras e senhores, Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto e demais autoridades que talvez eu não tenha 

reconhecido. Meu pedido de desculpas caso tenha 

deixado de falar algum nome.  

Queridas e queridos colegas psicólogos e 

familiares presentes. Em nome do Sindicato das 

Psicólogas e dos Psicólogos no Estado do Espírito 

Santo - SindPsi-ES, saúdo V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, proponente desta sessão em 

homenagem às psicólogas e aos psicólogos 

capixabas. Desde já muito obrigado pela 

oportunidade.  

Saúdo também as minhas colegas que 

constroem a rica história da nossa categoria no 

Espírito Santo e os nossos familiares: pais, mães, 

avós, esposas, filhos, netos, amigos, enfim, aqueles 

que nos acompanham tão de perto nessa caminhada, e 

vieram nos prestigiar nesta noite tão especial.  

Como o deputado bem colocou, completamos 

cinquenta e cinco anos de regulamentação da nossa 

profissão no país. Não são poucos os anos: cinquenta 

e cinco. E, ao longo desses muitos anos, contribuímos 

para o entendimento e solução dos mais variados 

desafios colocados à população, sejam coletivos ou 

individuais.  

Hoje somos cerca de cinco mil profissionais 

somente no Estado do Espírito Santo, atuando tanto 

no serviço público quanto na iniciativa privada, e de 

forma autônoma, atendendo à população e também 

formando futuros psicólogos.  

Digo, com segurança, que nossa categoria é 

tão preparada, tão articulada e capaz que pode 

contribuir em absolutamente todos os lugares onde o 

ser humano está presente. Não é à toa que, muitas 

vezes, dizemos que tal coisa é psicológica, nos mais 

variados ambientes e nas mais variadas situações. E 

quem nunca ouviu isso? 

Conhecer, prever e modificar o 

comportamento; acolher, entender e cuidar do ser 

humano e contribuir para a melhoria de sua 

existência é enorme honra para nós, mas, claro, 

também encontramos dificuldades em nosso trabalho 

para exercer as atividades de forma adequada e com a 

justa retribuição pela qualidade e importância dos 

nossos serviços. 

Hoje somos submetidos a condições de 

trabalho que tanto atrapalham a eficácia de nossos 

serviços quanto prejudicam a população que 

atendemos. Recebemos salários baixíssimos, fazemos 

jornadas de trabalho longas e extenuantes e sofremos 

interferências externas em nossa atuação que colidem 

contra os limites éticos que respeitamos e 

defendemos. Também enfrentamos a insistência por 

parte de alguns que querem misturar a ciência e 

psicologia com opiniões pessoais, senso comum, 

crenças religiosas e preconceitos de toda a ordem. 

Diante disso é urgente aprovar um piso salarial 

para nossa categoria, bem como limitar nossa jornada 

de trabalho semanal às 30h pelas quais lutamos há 

muitos anos. Cabe ressaltar que outras profissões já 

têm direito a uma jornada de vinte horas semanais. 

Nem estamos pedindo tanto assim. Também 

precisamos ter nossa autonomia profissional e nossas 

prerrogativas de atuação respeitadas. Muitos são os 

procedimentos que somente psicólogos podem 

realizar, mas que têm sido praticados por pessoas sem 

a devida formação técnica e que se anunciam 
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falsamente como psicólogos. Mas não nos damos por 

vencidos e seguiremos sempre em frente. 

Como compromissos que mantemos, 

destacamos a defesa dos direitos humanos para todos 

sem exceção e distinção. O respeito à diversidade de 

gênero, étnica, religião, política e ideológica, a 

universalização das políticas públicas, a promoção da 

saúde e qualidade de vida para todas as pessoas, onde 

quer que estejamos. Só para destacar alguns 

exemplos dos nossos muitos compromissos com o 

bem-estar da população, posso citar o engajamento 

nos esforços para a diminuição da violência de forma 

geral, seja no trânsito, que mata mais que muitas 

guerras, seja contra as minorias, que ainda não são 

ouvidas e respeitadas e são empurradas para longe 

dos espaços públicos, mesmo sendo minorias só no 

nome, pois são maioria em número de habitantes e 

em capacidade produtiva; seja contra o feminicídio. 

Aliás, é muito triste para nós, capixabas, sermos um 

dos Estados que mais agride e mata mulheres neste 

País. Inclusive, até nossas colegas de profissão já 

viraram alvo dessa tragédia. 

Também nos comprometemos contra a 

retirada forçada de uma pessoa do convívio familiar e 

social para tratamento de sua saúde mental, sem que 

haja justificativa cientificamente fundamentada e sem 

um projeto terapêutico para essa pessoa que seja 

construído por profissionais de várias áreas, e, dentre 

esses, os psicólogos.  

Não poderia deixar de comentar também que 

estamos seriamente comprometidos com a prevenção 

do suicídio, outro triste assunto que não se pode mais 

esconder, mesmo que os jornais evitem tocar no 

assunto. Seria impossível deixar de falar do suicídio, 

quando temos tão pertinho, um dos cenários finais da 

vida de muitas mulheres e homens que têm sido 

levados a desistir de suas próprias existências. A 

ponte tem sido um dos patíbulos modernos, onde as 

execuções sumárias têm se consumado em uma 

velocidade aterrorizante, sem chances para defender 

que viver ainda vale a pena. Mas essa ponte, como 

tantos outros cenários, precisa deixar de ser o ponto 

final da existência humana e passar a ser o que foi 

proposta para realmente ser: ponte de união entre 

pessoas. Para isso, é necessário modificarmos nosso 

modo de vida e nossa forma de produção de riquezas, 

que tanto adoecem e matam. 

Claro que eu não me esqueceria de dizer que 

sempre estamos prontos para cuidar da ansiedade, da 

depressão, dos traumas, das fobias, dos problemas de 

aprendizado e etc. Além das questões emocionais, 

também somos capazes de oferecer assistência através 

das várias ferramentas técnicas de que os psicólogos 

dispõem para que uma pessoa literalmente encontre seu 

melhor caminho, seja na vida pessoal, seja no mercado 

de trabalho, seja na escolha de uma profissão, seja na 

área de atuação. Enfim, eu poderia falar por horas 

sobre muitos dos nossos compromissos sociais e 

profissionais. Temos as capacidades técnicas para 

atuar de forma propositiva e eficaz, como eu já disse, 

em qualquer lugar e situação onde houver pessoas. 

Para se ter uma rápida ideia do que 

psicólogos e psicólogas são capazes, posso dizer que 

atuamos em várias áreas, como na psicologia escolar 

e educacional, na psicologia organizacional  e do 

trabalho, na psicologia do trânsito, na psicologia 

jurídica, na psicologia do esporte, na psicologia 

clínica, na psicologia hospitalar, na psicopedagogia, 

na psicomotricidade, na psicologia social e 

comunitária, na neuropsicologia, entre outras. São 

muitas coisas que temos para fazer, não são? Pois é. 

Gostaria de deixar registrado que nós, 

psicólogos e psicólogas, estamos muito felizes e 

gratos por esta homenagem. Sermos reconhecidos é 

muito bom e estimulante para a continuidade de 

nossos esforços. E como somos profissionais, não 

viemos a esta Casa somente para receber a 

homenagem. Também viemos para mostrar, através 

dos colegas presentes e de suas ricas histórias 

profissionais, tudo aquilo que podemos fazer em prol 

da sociedade capixaba. 

Se nos permitirem as condições adequadas de 

trabalho, podemos, sim, ajudar a transformar essa 

sociedade. 

Por fim, quero dizer ao Exmo. Deputado e aos 

demais presentes que o que fiz neste humilde 

discurso foi apresentar a todos que nos ouvem e 

assistem agora, um pouco desses profissionais 

altamente capazes e que têm cumprido com 

excelência grandiosas tarefas, objetivando uma 

sociedade verdadeiramente humanizada e feliz. 

Parabéns à psicóloga e ao psicólogo 

capixabas. Muito obrigado. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SERGIO 
SARKIS FILHO) - Ficou faltando uma homenagem. 

Desculpem nossa falha. Pedimos ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto que retorne para proceder à 

entrega da homenagem. 

Convido a psicóloga Renata Soares Loiola 

Tavares, homenageada do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para receber o certificado das mãos de 

S. Ex.ª. (Pausa) 

A senhora Renata Soares Loiola Tavares é 

graduada pela FAVI, especialista em terapia cognitiva 

comportamental. Atuou no interior do estado na 

implantação de programas da assistência social. Em 

2013 teve atuação importante de atendimento às 

famílias atingidas pelas chuvas e pela enchente em 

Itaguaçu. Também atuou em programas de saúde 

pública e, atualmente, atua no Cras de Vitória e em 

consultório particular. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SERGIO 

SARKIS FILHO) - Convidamos para fazer uso da 

palavra a senhora Aldinéa Gomes de Mello Coutinho, 

que fará um discurso em homenagem à patrona da 

Comenda Maria do Rosário Camacho.  
 

A SR.ª ALDINÉA GOMES DE MELLO 

COUTINHO - Boa-noite a todas as nossas grandes 
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pessoas. Nós, psicólogos, estamos nesta sessão, hoje, 

para não só homenagear, mas também para se fazer 

lembrar. 

Nesta plateia reconheço vários rostos que 

foram alunos da Rosa, assim como meus alunos. 

Chamo-a de Rosa. Neste momento prestarei uma 

homenagem. 

Primeiramente, quero cumprimentar o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, com quem já 

estivemos unidos em muitas lutas no município de 

Vila Velha; e todas as pessoas integrantes da Mesa: o 

Hermes; o Pedro, querido amigo, que conhecemos e 

sabemos como se dedica; o Willian, nosso presidente 

do sindicato; a Hildiceia; a Gliciane. 

Quem me conhece sabe que a minha marca é 

a espontaneidade. É lógico que, neste momento do 

discurso, o discurso vai pelo amor. Nesse sentido, 

começo a falar de uma pessoa, de uma criança que 

nasceu em Guaçuí no ano de 1961. Hoje, ainda 

estaria com cinquenta e cinco anos. Nasceu um pouco 

antes do reconhecimento da psicologia no nosso 

Brasil, mas já nasceu determinada a quê? 

Determinada ao cuidado das pessoas. Essa criança 

Maria do Rosário, como várias Marias do nosso país, 

nasceu com a saúde frágil e cresceu no interior. 

Quantos alunos eu recebi, como professora, durante 

esses dezoito anos de magistério, que vieram do 

interior, moravam, às vezes, em repúblicas, faziam a 

sua graduação com dificuldades financeiras e etc. etc. 

Colegas de curso, contemporâneos meus, 

contemporâneos de todos os que estão presentes. 

Assim, a menina Maria do Rosário saiu de Guaçuí, 

apesar de ter nascido com fragilidades, de ter sido 

vitimada pela febre reumática, o que originou nela 

um problema cardíaco que ela carregou por toda a 

vida que ela não desistiu. Apesar de ter nos deixado 

há poucos anos, ela significa muito na vida e é uma 

psicóloga, assim como nós, que faz parte agora dessa 

homenagem. Foi da clínica, fez o seu mestrado em 

educação e focou sua pesquisa na morte. Como 

assim? Aprendizagem para a morte de crianças com 

câncer no Hospital Infantil. 

O que dizer de uma pessoa que a vida inteira 

questiona a vida? Lembro que ela, às vezes, falava 

aos amigos com quem cruzou: Aldinéa, gosto de ficar 

quietinha escutando meu coração bater. Não é, 

Hermes? Ela dizia muito isso. A vida valorizada em 

toda a sua essência. Da fenomenologia existencial 

humanista fez uma brilhante carreira como professora 

de duas grandes instituições do estado; uma no 

interior, outra na Grande Vitória, passando o 

conhecimento da Gestalt-terapia - mais uma das 

abordagens que aparecem no nosso cenário -, porque 

somos profissionais psicólogos. Ela, uma brilhante 

profissional que atuou grandemente na área. Ainda 

jovem, adolescente, veio estudar no Ifes, antiga escola 

técnica. No nosso tempo não usávamos palavras 

como: militância. Íamos à luta e uma das coisas que 

sempre foi uma luta para a Maria do Rosário que, 

depois de casada com Hermes, se transformou em 

Maria do Rosário Camacho... Uma de suas grandes 

lutas foi pela vida e, nesse sentido, ainda na 

faculdade, em 1983, reuniu-se com um grupo de 

pessoas interessadas em trazer, na época, o Centro de 

Valorização da Vida, que foi fundado em 1984. 

Ainda como aluna, buscou a valorização da vida e, 

como pessoa, o tempo todo a valorização da vida.  

O que homenageamos aqui? O que a 

psicologia trabalha? Com a vida das pessoas, a 

mente, as emoções. De que precisamos? De 

valorização, vida com dignidade, salários que 

promovam condições adequadas de trabalho e 

também manter nossa psicoterapia e nossa 

supervisão.  

Quem somos hoje? Como somos visto nesta 

sociedade? A Rosa, como a chamo e alguns a 

chamam, lutou grandemente, escreveu poemas sobre 

psicologia, fez uma trajetória maravilhosa. Como 

professora, foram dezoito anos no ensino superior de 

Psicologia. Temos a presença da academia, da vida e 

do amor na vida das pessoas. Quem a conheceu, aqui 

várias pessoas a conheceram, sabe da integridade e da 

dedicação à profissão nos conceitos éticos e técnicos, 

no respeito pela pessoa e no respeito pelo sigilo. 

Fui aluna dela em um dos cursos de formação 

que Gestalt-terapia e estou aqui homenageando uma 

mestra além de amiga. O que tem de mais importante 

nisso? Conseguimos um lugar efetivamente no 

calendário desta Casa. E, por isso, agradeço muito ao 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. Não estou 

acostumada a chamá-lo com tanta formalidade, mas 

agradeço. Olha nosso lugar agora: é um lugar de 

sentido, um lugar de valorização. 

Como atuamos com a pesquisa 

fenomenológica, esse fenômeno da existência minha, 

de cada um dos presentes e da nossa Maria Rosario 

que hoje volta a ter vida com seu nome na comenda, 

é algo maravilhoso. Encontro-me muito emocionada 

neste momento e muito feliz por participar desta 

categoria: a Psicologia. 

Boa noite a todos! (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Concedo a palavra ao senhor 

Andrey Luis Mozzer, que recitará uma poesia. 
 

O SR. ANDREY LUIS MOZZER - Boa 

noite a todos! Cumprimento a Mesa em nome do 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. Agradeço 

esta homenagem.  

Agradeço ao Sindicato de Psicólogos, porque 

participei com o grupo para reabri-lo em 2010.  

Nosso presidente Willian trouxe algumas 

questões importantes: a questão do feminicídio em 

nosso estado e a questão dos suicídios que são 

desafios para nós. E a colega Aldinéa trouxe esse 

gosto da professora Rosa pela poesia. 

Escrevo e já tenho três livros escritos. O 

companheiro doutor Pedro Ferro solicitou que fizesse 

um poema para este momento. Solicitar um poema 

por encomenda, nunca tinha feito e ainda não fiz. 

Nesse meio tempo, encontrei um poema que era 
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importante ser recitado nesta Casa, hoje, por conta 

dessas coisas ditas. 
 

OS TRABALHADORES 

(Poesia que está inserida num marco 

da Praça Vermelha de Moscou, onde 

o poeta esteve em 1968 ) 

 

Uma língua de fumo, enorme, 

bandoleante, 

Vai lambendo o infinito - espessas e 

fatigada… 

É a fumaça que sai da chaminé 

bronzeada 

E se condensa em nuvens pelo 

espaço adiante! 
 

Dir-se-ia uma serpente de inflamada 

fronte 

Que assomando ao covil, 

ameaçadora e turva, 

E subindo… e subindo…assim, de 

curva em curva, 

Fosse enrolar a cauda ao dorso do 

horizonte! 
 

Mas, não! É a chaminé da fábrica do 

outeiro 

- Esse enorme charuto que a 

amplidão bafora - 

Que vai gerando monstros pelo céu 

afora, 

Cobrindo de fumaça aquele país 

inteiro. 
 

Ouve-se da bigorna o eco na oficina, 

O soluço da safra e o grito do 

martelo… 

Como tigres travando ameaçador 

duelo 

As máquinas estrugem no porão da 

usina! 
 

É o antro onde do ferro o rebotalho 

impuro 

Faz-se estrela brilhante à luz de 

áureo polvilho! 

É o ventre do Trabalho onde gera o 

filho 

Que estende a fronte loura aos 

braços do Futuro! 
 

Um dia, de uma idéia uma semente 

verte, 

Resvala fecundante e, se agregando 

ao solo, 

Levanta-se… floresce… e ei-la a 

suster no colo 

Os frutos que não tinha - enquanto 

estava inerte! 
 

Foi o germe da Luz, a flor do 

Pensamento 

Multiplicando a ação da força 

pequenina: 

- De um retalho de bronze uma 

oficina! 

- De uma esteira de cal gerou um 

monumento! 

 

Trabalhar! Que o trabalho é o 

sacrifício santo, 

Estaleiro de amor que as almas 

purifica! 

Onde o pólen fecunda, o pão se 

multiplica 

E em flores se transforma a lágrima 

do pranto! 

 

Mas não vale o Trabalho andar a 

passo largo 

Quando a estrada é forrada de 

injustiça e crimes… 

Porque em vez de frutos dúlcidos, 

sublimes, 

Gera bagos mortais e de sabor 

amargo! 

 

Ide ver quanto herói, quanto 

guindaste humano 

Sob a poeira exaustiva e o calor 

fatigante, 

Os músculos de ferro, o porte 

gigante, 

Misturando o suor ao seu pão 

quotidiano. 

 

Sua força é milagre! A redenção 

bendita! 

O seu rígido braço é a enérgica 

alavanca 

O escopro milagroso, a chave que 

destranca 

O Reino do Progresso onde a 

Grandeza habita! 

 

Sem os pés desse herói a Evolução 

não anda! 

Sem as mães desse bravo uma 

nação nas cresce! 

A indústria não produz! O campo 

não floresce! 

O comércio definha! A exportação 

debanda! 

 
No entanto, vede bem! Esses heróis 

sem nome, 

Malditos animais que ainda 

escraviza o ouro, 

Arrastam - que injustiça! - o carro 

do tesouro, 
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Atrelados à dor, à enfermidade, e à 

fome! 

Quanto prédio imponente e de 

valor suntuário 

Erguido para o céu, firmado no 

infinito, 

Indiferente à dor, indiferente ao 

grito 

De desgraça que invade a choça do 

operário! 

 

De dia é no labor! Exposto ao sol e 

à chuva! 

De noite, na infecção de uma 

choupana escura 

Onde breve uma filha há de tornar-

se impura 

E uma mulher faminta há de ficar 

viúva! 

 

Nem mesmo o sono acolhe as 

pálpebras cansadas! 

O leite é a umidez dos fétidos 

mocambos! 

O pão é escasso e duro! As vestes 

são molambos 

E o calçado é paiol das ruas 

descalçadas! 

 

Ali, a Medicina é estranha um só 

prodígio!… 

Nunca um livro se abrirá em risos 

de esperança 

Para encher de fulgor os olhos da 

criança, 

Apontando-lhe o céu… mostrando-

lhe um vestígio!… 

 

Tudo é treva e descrença! O 

próprio Deus é triste 

Ouvindo esse ofegar de corações 

humanos… 

E a Lei - mulher feliz que dorme há 

tantos anos - 

Não acorda pra ver quanta 

injustiça existe! 

 

Onde está esse amor que os 

sacerdotes pregam? 

Os estão essas leis que o 

Parlamento imprime? 

O Código não pode abrir o seio ao 

Crime, 

Infamando o pudor que os 

Tribunais segregam!  

  

Vêde bem da fornalha a rubra 

labareda!… 

Olhai das chaminés o fumo que 

desliza!… 

Pois é o sangue… É o suor do 

pobre que agoniza 

Enquanto a lei cochila entre os 

divãs de seda! 

 

De que é feito desse herói? 

Ninguém lhe sabe a origem! 

O Poder nunca entrou nas palhas 

do seu teto… 

Somente a esposa enferma, o filho 

analfabeto, 

E lá nos cabarés, - a filha… que 

era virgem! 

 

Existe essa legião de mártires 

descrentes 

Em cada fim de rua, em cada 

bairro pobre! 

É desgraça demais que num país 

tão nobre 

Que teve um Bonifácio e deu um 

Tiradentes 

 

Será preciso o sangue borbotar na 

lança? 

E o cadáver do povo apodrecer nas 

ruas? 

Tu não vestes, ó Lei, as próprias 

filhas tuas? 

Morre, pois, mãe cruel, debaixo da 

vingança! 

 

Mas eu vejo que breve há de chegar 

a hora 

Em que a voz do infeliz é livre - na 

garganta! 

Porque sei que esse Deus que nos 

palácios canta 

É o mesmo Deus que pelos bairros 

chora! 

 

Quanto riso aqui dentro! E lá fora, 

os brados! 

Quantos leitos de seda! E quantos 

pés descalçados! 

Já que os homens não veem esses 

decretos falsos, 

Rasga, cristo, o teu manto abriga 

desgraçados!… (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Muito obrigado, Andrey, pela 

bela poesia.  

Neste momento, fará uso da palavra, em 

nome de todos os homenageados desta noite, o 

psicólogo Pedro Ferro.  
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Em seguida, o Deputado Doutor Rafael 

Favatto estará fazendo o encerramento regimental 

desta sessão. 

 

O SR. PEDRO FERRO - Boa noite a 

todos e a todas. Aproveito a oportunidade para 

agradecer ao Deputado Doutor Rafael Favatto por 

possibilitar que essa sessão solene fosse realizada. 

Agradeço ainda por ter abraçado de forma tão 

carinhosa os anseios de nossa profissão propondo 

indicações e projetos de lei que viabilizarão 

futuramente a inserção dos psicólogos nos vários 

contextos dos segmentos de nossa categoria. 

Estou muito feliz por estar nesta Casa, 

meio que com sensação de missão cumprida. 

Estamos dando um pontapé inicial muito 

importante para nossa categoria no que diz respeito 

ao nosso reconhecimento. Estou muito feliz por 

esse Deputado ter atribuído a mim condição de 

indicar algumas pessoas para estarem presentes 

hoje nesta sessão solene. 

Na minha vida acadêmica, entre 2003 e 

2007, três pessoas que estão presentes foram muito 

importantes para mim: professora Aldicea, pelos 

puxões de orelha que foram muito importantes; 

professora Therezina, muito obrigado; e outras 

pessoas também têm certa importância na minha 

vida profissional, que começa a partir de 2007 e 

2008. Tive a oportunidade e o prazer de estar junto 

a Rosa Elizabeth e ao Glaycon, que já fazia um 

tempão que estavam no Iases. Então, a participação 

foi muito importante, aprendi muito com vocês. 

Tenho certeza de que foi no sistema socioeducativo 

que cresci muito; cresci muito como pessoa, como 

sujeito e como profissional. 

Lembrando-me ainda da época de 

academia, há algumas pessoas que estão presentes, 

meu amigo, poeta, psicólogo Andrey Mozzer, que 

faz um trabalho excelente dentro da Secretaria de 

Saúde, no núcleo de formação; a minha 

destruidora de muros, sempre falava em destruir 

os muros dos asilos, a Fernanda Gava; essa 

minha amiga Fernanda Brito, que até hoje me 

chama de Pedroca - muito obrigado por me 

chamar de Pedroca até hoje; e outros 

companheiros que vieram se somar à minha vida 

profissional junto ao Instituto Superior de 

Polícia, representados nesta sessão pela Helena, 

que está presente, e pelo Ricardo. Muito 

obrigado por estarem neste momento.  

Queria também aproveitar esse momento, 

para fechar a sessão, e fazer uma homenagem à 

pessoa que me inspirou a ser psicólogo: Roseane 

Lyrio. Poderia se levantar? 

Essa é a Roseane Lyrio, psicóloga, e foi ela 

que fez com que eu seguisse essa profissão. 

Agradeço a você, Roseane, por ter me incentivado 

e por ter ficado ao meu lado. Foram momentos 

muito difíceis a primeira e a segunda pós-

graduação, e devo muito a você, uma psicóloga. 

Queria pedir a todos que não deixem 

acabar esse momento que estamos vivendo. 

Precisamos unir forças, é muito importante. 

Desejo a vocês uma boa noite. Muito 

obrigado por terem comparecido! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Agradeço a 

presença de todos nesta sessão de hoje, ao Willian 

Fontes, presidente do Sindicato do Psicólogos e 

Psicólogas do Estado do Espírito Santo; à Hildiceia 

Affonso, presidente do 2.º Pleno do Sindicato do 

Psicólogos e Psicólogas do Estado do Espírito 

Santo; ao Pedro Luiz Ferro, conselheiro; ao 

Hermes Mariano Camacho, por deixar que 

fizéssemos essa homenagem à sua esposa; a Joseni 

Valin, presidente do Conselho Estadual de Saúde; 

a Gliciane Chagas Brumatti, 1.ª presidente do 

Sindicato dos Psicólogos; e a cada um de vocês, 

senhoras e senhores, que estiveram presentes na 

noite de hoje para serem homenageados neste belo 

dia. 

O Dia do Psicólogo foi dia 27, mas hoje, 

nesta Casa de Leis, estamos prestando essa 

homenagem a cada um de vocês, nesta que foi a 

primeira sesso solene criando essa comenda que, a 

partir do ano que vem, será oferecida aos 

psicólogos de destaque do Estado do Espírito 

Santo. 

É uma honra estar nesta sessão e fazer parte 

dessa história também, por ser um profissional da 

área de saúde. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, solene, dia 31 

de agosto de 2017, às 19h, conforme requerimento 

da Mesa Diretora, aprovado em Plenário, em 

homenagem ao Esporte Amador, e comunico que 

haverá sessão ordinária no dia 04 de setembro de 

2017, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

 

ORDEM DO DIA: anunciada na 

septuagésima quinta sessão ordinária, realizada em 

30 de agosto de 2017.  

 
 

Está encerrada a sessão. 

 

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e catorze minutos. 
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